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ELŐTERJESZTÉS 

A Biai Katolikus Egyházközség és a Torbágyi Katolikus Egyházközség támogatási 

kérelmével összefüggő kérdésekről 

 
 
I. 
A Biai Katolikus Egyházközség támogatási kérelmet nyújtott be a templom homlokzatának 

felújításához jelezve annak 2015. nyarára történő ütemezését. A kérelem nem tartalmazta, 

hogy mekkora támogatási összegre volna szüksége az egyházközségnek a munkák sikeres 

elvégzéséhez. A kérelmet az oktatási és kulturális bizottság 2015. februári ülésén 

megtárgyalta és kérte, hogy az egyházközség jelölje meg az igényelt támogatás összegét. 

Felkérte Tarjáni István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a homlokzat 

felújításának időzítéséről annak érdekében, hogy a Sándor-Metternich-kastély területén zajló 

építési munkálatok ne zavarják azt. 

Mészáros Péter plébános úr a kért kiegészítést megtette, levele az előterjesztés 

mellékletében olvasható. 

 

II. 

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség a templom oltárának restaurálásához szükséges 

pályázati önrész támogatása iránt nyújtott be kérelmet 2014 novemberében. A képviselő-

testület a 160/2014. (XI.27.) számú határozatában a támogatást megítélte az alábbiak 

szerint: 

„A képviselő-testület a Torbágyi Katolikus Egyházközség sikeres pályázata esetén a 

szükséges önrész 79,9 százalékát, azaz 3.250.000.-Ft-ot biztosít 2015. évi költségvetésében 

az Egyházközség számára azzal, hogy az önrészbe beszámítja a 300 éves évfordulóra 

szervezett programokra folyósított önkormányzati támogatás maradványát is.”  

Az egyházközség az igényelt összeghez képest kisebb összeget nyert a pályázaton, ezért az 

önkormányzat által nyújtott támogatás arányáról és összegéről új döntés meghozatala 

szükséges. A Torbágyi katolikus Egyházközség kérelme az előterjesztés mellékletében 

olvasható. 

Biatorbágy, 2015. március 13.  

 Tarjáni István  s.k. 
 polgármester 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2015. (III. 26.) határozata  

A Biai Katolikus egyházközség és a Torbágyi Katolikus egyházközség 

támogatási kérelmével összefüggő kérdésekről 

 

I. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a biai Szent Anna plébániatemplom homlokzatának felújítását  …. forinttal 

támogatja az általános tartalékkeret terhére,  

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt 

az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

II. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. a Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelmére … forinttal támogatja a 

templom oltárának restaurálását, A képviselő-testület  

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt 

az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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