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 V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  

     T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  B i z o t t s á g  

     2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a., 
     Telefon: 06 23310-174/242,244, Fax: 06 23 310-135 
     E-mail: hivatal@ biatorbagy.hu •www.biatorbagy.hu, 
      
 
     Iktatószám: SZ-51/14/2017 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 
Bizottsága 2017. október 17. napján 16:00-kor a Városházán megtartott munkaterv szerinti nyílt 
üléséről. 

Jelen vannak: 

Kecskés László bizottság elnöke 
Sólyomvári Béla bizottsági tag  
Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 
Cserei Zsolt bizottsági tag 
Balázs Hegedűs Zoltán bizottsági tag  
 
dr. Szabó Ferenc aljegyző 
dr. Hajdu Boglárka jegyzőkönyvvezető 
Molnár János                           városgondnokság vezető 
Bérces László beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető 
Szakadáti László alpolgármester 
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Veres-Czinege Anita szervezési osztály ügyintéző 
Grampsch Rita állatvédelemmel megbízott referens 
 
 
 

http://www.biatorbagy.hu/
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Kecskés László:  

Köszönti a bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit és az egyes napirendi pontoknál érintett 
érdeklődőket a településfejlesztési bizottság ülésén. Felkéri Sólyomvári Bélát a jegyzőkönyv 
hitelesítésére, aki azt elfogadja. A napirend tekintetében az alábbi változtatásokat javasolja: az 
első napirendi pont után másodikként az eredetileg kilencedikként jelölt A biatorbágyi 
szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról szóló napirendi pontot javasolja tárgyalni, a nyolcadik 
napirendi pontot javasolja levenni napirendről, mert az anyag nem készült el. A Forgalomlassító 
küszöbök napirendi pont ötödik napirendi pontként kerüljön tárgyalásra. Javasolja, hogy ezt 
követően a kiküldött meghívóban szereplő sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendi 
pontok.  

 
Kecskés László: További kérés, kérdés nem lévén, a fenti módosításokkal teszi fel szavazásra 
a napirendet: 
 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) elfogadta 
a napirendet. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
 

1) Grampsch Rita állatvédelemmel megbízott referens beszámolójáról 

2) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról 

3) Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről 

4) Fonyódligeti üdülő üzleti tervéről 

5) Forgalomlassító küszöbök elhelyezéséről 

6) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő 

módosításokról 

7) Az Önkormányzati pince elnevezéséről 

8) Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
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1) Grampsch Rita állatvédelemmel megbízott referens beszámolójáról 

Kecskés László: Grampsch Rita fél évvel ezelőtt kapott megbízást arra, hogy az állatvédelmi 
rendeletben foglaltak érvényesítésében segítse az önkormányzatot. Elsősorban terepen van 
szükség segítségre, Rita ebben segít. 

Grampsch Rita: Javasolja kutyaürülékes kukák kihelyezését, összesen két-három darab van a 
városban, ami nagyon kevés, szerinte tizenöt húsz kukára is lenne igény. 

Balázs-Hegedűs Zoltán: Ki üríti a kukákat? az Ürülék veszélyes hulladéknak minősül?  

Bérces László: Igen, az, erre külön kell szerződni a hulladékszállító céggel, ami havi 
rendszerességgel plusz költséget jelent. 

Szakadáti László: Köszönti e jelenlévőket. Úgy kezdődik a beszámoló, hogy még mindig nem 
kapta meg az adatbázishoz a hozzáférési jogot. Kérdése, hogy miért nem? További kérdése, 
hogy van-e szankcionálási lehetősége a városnak a szabályokat megsértő kutyatulajdonosokkal 
szemben? 

Dr. Szabó Ferenc: Szeretné bemutatni Veres-Czinege Anitát, aki a hivatalban az állatvédelmi 
ügyekkel foglalkozik. Nagyon jó az együttműködés Rita és Anita között, Rita a terepen dolgozik, 
és rendszeresen bejelenti azokat az eseteket, ahol eljárást kell indítani. A lakosság részéről is 
jók a visszajelzések, javasolja ennek az együttműködésnek a folytatását. 

Grampsch Rita: A NÉBIH-től lehet olyan hozzáférési kódot kérni, amivel a chipben szereplő 
számsor alapján megtudhatja ki a kutya tulajdonosa, címe, így nem kell állatorvosokat felhívnia 
az éjszaka közepén, a beazonosítás végett.  

Kecskés László: Nyomatékosítás céljából szavazásra teszi fel, hogy a Hivatal juttassa Ritát az 
adatbázishoz szükséges hozzáféréshez. 

Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egybehangzó szavazat (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

 
144/2017. (X.17.) határozata 

 
 

Chip azonosításhoz szükséges hozzáférés igénylése Grampsch Rita szerződött 
állatvédelmi referens részére 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága javasolja a kutyákba 
beültetett chipek adattartalmának lekérdezéséhez szükséges hozzáférés igénylését Grampsch 
Rita szerződött állatvédelmi referens részére. 
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Kecskés László: Az ebösszeírás hatékonyságának javítása tekintetében van-e javaslat akár 
Rita, akár a Hivatal részéről? 

Grampsch Rita: Az emberek nem veszik ezt komolyan. Vélemény szerint nem elegendő a 
honlapon, a rendelőkben, illetve az önkormányzati újságban való felhívás. Szerinte minden 
háztartásba személy szerint kellen eljuttatni levelet. 

Veres-Czinege Anita: Szerinte a Rita által javasolt megoldás nagy apparátust, jelentős 
erőforrást igényelne. 

Szakadáti László: Minden hónapban kiküldjük az önkormányzati újságot. Ezzel együtt, illetve 
mellette lehetne küldeni egy tájékoztató, illetve ebek bejelentésére szolgáló nyomtatványt. 

Kecskés László: Szavazásra teszi fel Szakadáti László javaslatát: 

Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazat, 1 tartózkodás (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

 
144/2017. (X.17.) határozata 

 
 

Lakossági tájékoztató az ebek kötelező oltásáról 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága javasolja lakossági 
tájékoztató, illetve ebek bejelentésére szolgáló nyomtatvány eljuttatását minden háztartásba az 
ebek kötelező oltásának fontosságáról, és az elmulasztás jogkövetkezményeiről. 
 

Grampsch Rita: Az oltás nagyon fontos, 104 csavargó kutyából 55 ismert volt, 46 oltás nélküli. 
Ha egy oltás nélküli kutya megharap valakit, az 10 héten keresztül 5 veszettség elleni oltást kell 
kapjon az ÁNTSZ-nél, ami elég fájdalmas, és kellemetlen eljárás. Véleménye szerint az oltatlan 
kutyák tulajdonosaira büntetést kell kiszabni.  

Kecskés László: Nagyon fontos a regisztráció minél széleskörűbb és pontosabb alkalmazása. 
Egyetért a büntetés elkezdésével, főleg a visszaesők tekintetében. 

Veres-Czinege Anita: Először mindig figyelmeztetéssel kezdődik, várakozás után kerül sor a 
büntetésre, eddig két büntetés került kiszabásra, egy-két hete, még egyiket sem fizették be.  

Kecskés László: További kérdés, észrevétel nem lévén, a vitát lezárta, az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 5 igen szavazat (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

 
146/2017. (X.17.) határozata 

 
 

Tájékoztató Grampsch Rita szerződött állatvédelmi referens tevékenységéről 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja 
Grampsch Rita szerződött állatvédelmi referens tevékenységéről készült beszámolót 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 

2) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról 

Szakadáti László: Előzményként rögzíti, hogy az önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. 
közös tulajdonában álló kft-ben több év során felhalmozódott eredményt, ami évi 10-15-20 millió 
forint volt, nem került kivételre. A felek kötöttek egy olyan megállapodást, hogy a szorult 
helyzetre tekintettel nem veszi ki a vízművek az eredményt, hanem, ha az intenzifikáció 
elkezdődik, arra felajánlja. Pontosan: a végelszámolást követően az intenzifikálás sikeres 
megvalósítása céljából, amennyiben szükséges, kiegészíti az önkormányzat részesedését. 
Javaslata, hogy a határozati javaslat első pontját hagyják változatlanul, harmadik pontját töröljék, 
mert a pénzösszeg visszakérésére nincs lehetőség, illetve a homokfogó építésének nem látja 
külön értelmét, az felesleges beruházás lenne. A második pontját pedig úgy javasolja 
módosítani, hogy a megállapodást ne megszüntessék, hanem módosítsák, és kérjék, hogy az 
intenzifikálásra vállalt részt a vízművek biztosítsa a szennyvíztisztító kapacitás más módon 
történő bővítésének támogatására. Kéri ezek elfogadását. 

Kecskés László: A Szakadáti László által javasolt módosításokkal teszi fel szavazásra:  

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 5 igen szavazat (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete Településfejlesztési Bizottságának 

147/2017. (X.17.) határozata 

a Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról 
- A „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásához kapcsolódó feladatok 

elvégzésére” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága az 
alábbi, módosított határozatot fogadja el: 
 

1) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a tárgyi közbeszerzési eljárást – a 
Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel 
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az eljárásban; 
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2) a közbeszerzési eljárás felülvizsgálatát követően tárgybani ismételt közbeszerzési eljárás 
kiírását nem támogatja, egyúttal a 2017. július 3. napján Felek között létrejött 
Megállapodást akként javasolja módosítani, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az 
intenzifikálásra irányuló beruházás forrásaként megállapodásban vállalt nettó 
77.269.209,- Ft összeget Biatorbágy Város Önkormányzata részére szennyvíztisztító 
kapacitásának más módon történő növelésére biztosítsa. Javasolja a testületi ülésre a 
megállapodás módosítása tervezetének elkészítését, és elfogadását a Fővárosi 
Vízművek Zrt-vel történő egyeztetésének megkezdését. 

 
 3) Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről 

Czuczor Orsolya: A tavalyi évben két károkozás történt, ezeknek az összege a harmincezer 
forintot nem haladta meg. Folyamatos probléma a környező lakók pihenésének megzavarása a 
bérlők által éjszaka. A házirend tartalmazza, hogy ezt tilos, de ennek betartatása nehéz. Erre 
lehetne megoldás, ha dokumentált a probléma, a kauciót megtartani. 

Kecskés László: Kérdés, észrevétel nem lévén, a vitát lezárta, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra azzal hogy a kaució összege maradjon 10.000,- Ft: 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen egybehangzó szavazat (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 
148/2017. (X.17.) határozata 

Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1) megtárgyalta és jóváhagyja az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervét, 

2) az önkormányzati valamint a köznevelési intézmények által szervezett programokhoz az 
üdülőt május, június, szeptember hónapban térítésmentesen biztosítja, 

3) a tábor bérleti díján nem változtat. 

4) a kaució összegét 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza.) 

 
4)  Fonyódligeti üdülő üzleti tervéről 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, a tájékoztató ezen részét teszi 
fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen egybehangzó szavazat (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 
 148/2017. (X.17.) határozata 

A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 
  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága: 

 

1) jóváhagyni javasolja a fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervét, 

2)  az önkormányzati- valamint a köznevelési intézmények által szervezett programokhoz 
az üdülőket május, június, szeptember hónapban továbbra is térítésmentesen javasolja 
biztosítani. 

3) a lakossági igénybevevők részére az üdülőt a 2017. évi térítési díjakon javasolja 
biztosítani. 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza.) 

 
5) Forgalomlassító küszöbök elhelyezéséről 

Kecskés László: Az előterjesztés több helyen javasolja forgalomlassító küszöbök kiépítését. 
Kérdezi osztályvezető urat, hogy más forgalomcsillapítási lehetőségeket megvizsgáltak-e? 
Vannak olyanok, amelyek öbölszerűen nyúlnak be felváltva egyik, illetve másik oldalról, így az 
autóknak mindenképpen lassítaniuk kell. Érdemes lenne esetleg ezekben is gondolkodni, 
költségek tekintetében megvizsgálni, hogy nem olcsóbb-e ez a megoldás.  

Molnár Jánosné (Biatorbágy, Kossuth Ferenc utca 18/a, született: Marosi Anna): A 
Kossuth Ferenc utcában a szekértő nem javasolja forgalomlassító küszöb telepítését. Ezzel nem 
ért egyet, oda véleménye szerint szükséges valamilyen forgalomlassító megoldás telepítése. 
Javasolja továbbá, hogy a Karinthy utca, Kiss utca, két Kossuth utca találkozásához legalább 
egy tükröt szereljenek fel, mert balesetveszélyes a kereszteződés. Jó lenne a Meggyfa utca, 
Kiss utca, Karinthy utca kereszteződésébe kamerák felszerelése, amik mindhárom utcába 
belátnak, így figyelemmel lehetne kísérni, mi zajlik arra.  

Kecskés László: Javasolja a közterületfelügyelő, rendőrség figyelmének odairányítását. 

Bérces László: A tükör kihelyezése valóban indokolt, az valóban egy balesetveszélyes 
kereszteződés, rövid időn belül ki fog kerülni.  

Kecskés László: Javasolja a közterületfelügyelő, rendőrség figyelmének odairányítását. 

Molnár János (Biatorbágy, Kossuth Ferenc utca 18/a): Köszönt minden jelenlévőt. Kecskés 
Úr által javasolt benyúló öblöt javasolja ő is megoldásként. Beszélt Káldi Balázs őrnaggyal, 
Gulyás Katalin alezredes asszonnyal, aki a Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedési 
Osztályának vezetője. Mindketten azt mondták, hogy a forgalomlassító eszközök ritkítják a 
forgalmat. Videofelvételeket készített, napközben 4-5-6 órakor 100-120 autó halad el a lakó, 
pihenő övezetben, nem 20 km/h sebességgel, tehát folyamatos szabálysértés zajlik, ezért a mai 
napon is beszélt Káldi Balázzsal és Gulyás Katalinnal is, akik megígérték az ellenőrzés sűrítését. 
Nem az iskolába gyerekeiket vivőket szeretné, ha megbüntetnék, félreértés ne essék, de itt 
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szeretne élni, nyugodtan, a lehető legkisebb zajban, ez egy lakó pihenő övezet, lakni és pihenni 
szeretne. Újra felteszi a kérdést: valóban nem tartja a döntéshozó szükségesnek a 
forgalomcsillapítást az utcában? Szeretne idős korában is itt élni. Egy 500 méteres utca ez, nem 
gondolja, hogy ez egy nagy összeg lenne, ide forgalomcsillapító berendezések telepítése.  
Szeretné, ha a budaörsi rendőrkapitányság illetékesei is itt lennének a következő bizottsági 
ülésen. 

Kecskés László: Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen újra legyen téma az ügy, 
kerüljenek meghívásra a budaörsi rendőrkapitányság illetékesei, és a listára kerüljön fel  
Kossuth Ferenc utca a forgalomcsillapítási berendezéssel ellátandó utcák közé, továbbá az 
öblös megoldás is kerüljön megvizsgálásra.  

 
Molnár Jánosné: A másik fontos kérdés a csapadékelvezetés kérdése. Keskeny az utca, 
kétirányú forgalommal, a két szélén lehetne rácsos zártszelvénnyel megoldani csak a 
vízelvezetést. Teljesen felázott a ház egyik sarka a hömpölygő csapadékvíztől. Korábban kaptak 
ígéretet a rendezésre, és tudomásuk szerint terv is készült róla. 
 
Kecskés László: Ismert-e a beruházási osztályvezető úr előtt erre vonatkozó, esetleg már 
beárazott terv? 
 
Bérczes László: Nem. 
 
Kecskés László: Kéri, hogy juttassák el a beruházási osztálynak, ha rendelkezésükre áll. 
 
Tálas-Tamássy Richárd elhagyja a tanácstermet, a bizottság 4 fővel határozatképes. 
 
Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

150/2017.(X.17.) határozata 

Forgalomcsillapító küszöb telepítéséről a Kossuth Ferenc utcában 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 
Kossuth Ferenc utca lakóinak forgalomlassító berendezés építésének igényével kapcsolatban 
az alábbiakat javasolja: 
 

1) A következő bizottsági ülésen kerüljön újra megvizsgálásra az utcában a forgalomlassító 
küszöb, illetve az oldalról benyúló forgalomlassító sziget kialakításának lehetősége. 

2) Hivatalosan javasolja meghívni a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékesét az ülésre. 
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Kecskés László: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mivel további kérdés, 

kérés nincs:  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

151/2017.(X.17.) határozata 

Forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága: 
 

3) a Karikó János utcában: 
1.2 Szily Kálmán útról 2 db. Herbrechtingen tér, Czipri bíró utca, 
1.3 Ybl Miklós sétányról 3 db. Ritsman Pál utca, Rosenbach János utca, Karikó János 

utca, 
1.4 Tavasz utcán 1 db. (Kinizsi utcai kereszteződésnél), 
1.5 Szent László utcáról 1 db. Rosenbach János utca, 
1.6 Juhász Gyula útról 2 db. Antall József utca, Ohmüllner Márton sétány, 
1.7 Jókai Mór utca Dévay Gyula utca felőli végén 1 db., 

4) a Barackvirág utcában 1 db. forgalomlassító küszöbök telepítését javasolja, 
5) a tervezés és kiépítés költségét a 2018. évi költségvetésbe javasolja tervezni. 

 
 
6) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő 
módosításokról 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

152/2017. (X.17.) határozata  

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő 
módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága az Önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő módosításokról szóló előterjesztés 
tekintetében az alábbi határozatot hozza: 
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1, A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonos neve kerüljön átvezetésre Biatorbágy 
Nagyközség Önkormányzata nevéről Biatorbágy Város Önkormányzata nevére az alábbi 
ingatlanok esetében:  

499/22; 499/24; 499/25; 937; 2096; 2310/28; 2667/45; 7760; 7830/1; 8323; 8363/2; 8422; 8445; 
8463; 8464; 8493; 8521; 8534; 8562; 8571; 8572; 9203; 9205; 2606/4, 012/47, 096/5; 096/7; 
0135 hrsz-ú. 
 
 
7) Az Önkormányzati pince elnevezéséről 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 
 153/2017. (X.17.) határozata 

Az önkormányzati pince elnevezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy 4801 hrsz-ú pincét Pátria Pincének javasolja elnevezni. 

 
 

8) Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 
 
 

154/2017. (X.17.) határozata 
 

Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a helyi 
építési szabályzattal összhangban támogatja a Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonását. 
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Kecskés László: Mivel további hozzászólás nem volt, 18:18 perckor az ülést berekesztette és 
megköszönte a bizottság munkáját.   
 
 

Kmf 
 
 
 
 
      Kecskés László                                  Sólyomvári Béla 
    elnök                                                                                 bizottsági tag 
 


