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BESZÁMOLÓ 
 
A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint 

a Településfejlesztési Bizottság 2014. évi munkájáról 
 
Bizottságunk 2014-es tevékenységét az őszi önkormányzati választás 2 részre 
osztotta, egyúttal a benne lévő belsős és külsős tagok személyét illetően alaposan 
átalakította. Kecskés László elnök személye biztosította az átmenetet és a 
folyamatosságot, a többiek újak. A statisztikából az is látható, hogy minden ülésünk 
határozatképes volt, politikai taktikázás áldozatául nem esett, mint korábbi 
ciklusokban elő-előfordult, amit a tagtársaknak szívből köszönök. A korábbi ciklus 
idején januártól szeptemberig 9 alkalomra összehívott 9 nyílt és 3 zárt ülést 
tartottunk, melyek közül 4 volt rendkívüli. Rendkívüli üléseinkre legtöbbször a 
képviselő-testületi ülés előtt került sor, hogy az adott napirendi pont (legtöbbször 
közbeszerzés) bizottsági véleménnyel kerüljön a közgyűlés elé. Mivel a 
közbeszerzési eljárás határidőit jogszabály írja elő, ezért kellett alkalmazkodnunk 
hozzá. Bizottságunk üléseinek napirendjei, jegyzőkönyvei a városi honlapon 
visszanézhetők (a többi is). 
Legfontosabb témáink: 
Sokszor szerepelt napirendünkön az útépítés: úgy is, mint a kijelölendő utcák köre, a 
kivitelezők kiválasztása, a kivitelezés során fölmerült problémák, illetve a 
tapasztalatok kezelése. Az 2014-es évben a megemelt útépítési keretünkből rekord 
számú és hosszúságú utat építtettünk meg. A kedvező lakossági visszajelzések 
mellett a tapasztalatok azt is mutatták, hogy az ilyen leegyszerűsített rendszerű 
tervezési és eljárási folyamatot nehéz műszakilag követni, ellenőrizni, ezért idén ezt 
elvetjük. A pontosabb tervezés hosszabb engedélyezési eljárást kíván, és mivel 
egyetlen tervbe vett utcánk sem rendelkezik komplett engedélyes tervekkel, ezért az 
idei év várhatóan a tervezés és az engedélyeztetési eljárások éve lesz, hogy majd a 
jövő tavasztól vegye át a szót a kivitelezés. A belső utcák kátyúzása, javítása idén is 
folyamatos lesz, ahogy az idő és a rá szabott keret engedi. 
 
Másik kiemelt és gyakran napirendre került témánk a településrendezési eszközök 
közül a településfejlesztési koncepció volt, amely megalapozza a többit (HÉSZ, 
településszerkezeti terv). A külterületek ciklusokon át kerülgetett gondját is igyekszik 
kezelni, egyúttal határozott arculatot rajzol a belterületi zónáknak. 
 
Az országos jogszabályi változások a polgármesteri hivatal osztályainak hatáskör- és 
feladatkörét alakították át, amelyeket az SZMSZ-el követnünk kellett, egyúttal a 
képviselő testület és tisztségviselői, valamint a hivatal egymáshoz kapcsolódását is 
átalakítottuk.  
 



A helyi közlekedésről sok szó esett, leginkább a gyalogátkelőhelyek és a Karinthy 
utcai iskola környéke miatt. Utóbbi sok változatot élt meg, a mostani kapta eddig a 
legkevesebb kritikát.  
 
Bizottságokon átnyúló, ezért több bizottságot is érintő ügy a szükséges óvodai és 
iskolai férőhely biztosítása az aktuális létszámnak, illetve a demográfiai adatok 
ismeretében a jövő nemzedékeknek. 
 
 
Biatorbágy, 2015. március 12. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
Kecskés László 
 bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melléklet: 

- statisztika 

- határozati javaslat 

Készítette: Kecskés László elnök, (statisztikát dr. Locsmándi Zsófia), felelős dr. Szabó Ferenc osztályvezető (Szervezési 

Osztály) 



Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2014. évi statisztikái:  

2014. január-szeptember közötti időszakban hét munkaterv (r.) szerinti és kettő rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 70 napirendet 
tárgyalt és összesen 56 esetben hozott határozatot a bizottság. 
 

Tagok/ülések 01.21. 
r. nyílt 

02.04 
rk. nyílt 

02.20. 
r. nyílt 

03.18. 
r. nyílt 

04.23. 
r. nyílt 

05.13. 
r. nyílt 

05.13. 
r. zárt 

06.17. 
r. nyílt 

08.11. 
rk. nyílt 

08.11. 
rk zárt 

09.09 
r. nyílt 

09.09. 
rk. zárt 

Kecskés László jelen jelen jelen jelen jelen jelen  jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Farkas-Gáspár 
Mónika 

távol távol távol távol jelen jelen távol jelen távol távol jelen távol 

Dr. Palovics Lajos jelen jelen távol jelen távol jelen jelen távol jelen jelen jelen jelen 

Nagy Tibor jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Szeitz József jelen távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

tárgyalt napir. 
száma:  

10 1 13 12 11 7 2 3 4 1 4 2 

hozott hat. száma: 7 1 13 9 10 6 2 2 2 1 2 1 

 
Településfejlesztési Bizottság 2014. évi statisztikái:  
2014. október-december közötti időszakban egy munkaterv (r.) szerinti és egy rendkívüli (rk.) ülést tartott. Ezeken összesen 14 naprendet 
tárgyalt és összesen 14 esetben hozott határozatot. 
 

Tagok/ülések 11.18. 
r. nyílt 

12.10. 
rk. nyílt 

Kecskés László jelen jelen 

Balázs-Hegedűs 
Zoltán 

jelen jelen 

Cserei Zsolt  jelen jelen 

Sólyomvári Béla  jelen jelen 

Tálas-Tamássy 
Richárd 

jelen jelen 

tárgyalt napir. száma:  12 2 

hozott hat. száma: 12 2 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. (III. 26.) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának valamint a 
Településfejlesztési Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság valamint a Településfejlesztési Bizottság 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót, 

2. a beszámolót elfogadja. 

 
 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 

 

 

 

 

 
 


