
 
  

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

A Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendelete 44.§-ában foglaltak szerint: 
„(1) A bizottságok üléseit a képviselő-testület munkaterve és az ez alapján 
összeállított saját munkaterve szerint tartja. Ezen kívül a bizottság rendkívüli ülést 
tarthat.  
(2) A munkaterv elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik.  
(3) A bizottság - a bizottság elnökének előterjesztése alapján – a képviselő-testület 
munkatervének elfogadását követő ülésén fogadja el munkatervét.” 
A képviselő-testület 2018. november 29-én a 246/2018.(XI.29.) számú határozatával 
elfogadta 2019. évi munkatervét. 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti 
munkatervet. 

Biatorbágy, 2019. január 14. 

 
Kecskés László 

bizottság elnöke s.k. 
 

Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka  

Város Képvise lő - testü le te  
Településfejlesztési Bizottság 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/260 
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottságának 
…/…(….) határozata 

 
A Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2019. évi munkatervéről szóló előterjesztést. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
a 2019. évre szóló munkatervét a jelen határozat mellékletét képező táblázatban 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
Kecskés László sk. 

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

2019. ÉVI MUNKATERVE 
 

Időpontok Napirendi pontok 

január 22. 
 

- A Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervéről 
 

február 19. 

- Tájékoztató a bizottság 2019. évi munkatervének 
véglegesítéséről 

- Tavaszi határbejárás előkészítéséről  
- Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi intézmény-felújítási 

programjáról 
- Az Összefogás Építési Alap 2018-as beszámoló és az új kiírás 

 

március 19. 
- A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója 
- Az Önkormányzati részvétel a „Tavaszi szemétszüret”-ben 

 

április 16. 

- Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi útfelújítási 
programjáról 

- Tájékoztató a tavaszi határbejárásról  
- Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról 
- Javaslattétel (május 10-ig) a „Biatorbágyért” kitüntetés, a 

„Biatorbágy Városáért Életműdíj”, a „Török Henrik Pedagógus 
Díj” és (május 15-ig) a „Szép Porta Biatorbágyért” díj 
adományozására 

május 21. - Tájékoztató a „Tavaszi szemétszüret”ről 

június 18. -    A városi termelői piac működéséről 

szeptember 17. 

- Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi 
intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról 

- Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított 
kitüntetésekre 

- temetői rendelet felülvizsgálata 
október  -  

november 19. 

-  Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 
munkatervéről 

- A közterület felügyelet működéséről ( vezetője kérésére 
kerüljön át januárra, hogy teljes évet lehessen értékelni) 

- Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról 
 

 
Általános: 
1. Minden futó beruházásunk, fölújításunk tervezésének és kivitelezésének állása 
2. Közbeszerzéseink 
3. Terveink, és előkészítettségük aktuális állapota 



4. A településrendezési tervek aktualitás teendői 
5. Tájékoztató az önkormányzati, illetve az önkormányzati feladatokat érintő 

beruházásokon folyó munkák aktuális állásáról 
6. A Településfejlesztési Koncepcióban és az IVS-ban megfogalmazott fejlesztési 

javaslatok gondozása 
7. Biatorbágy közlekedéséről 
8. A városrészleges részleges rehabilitációja 
9. Az úthálózat fenntartása, fejlesztése, csapadékvíz elvezetési problémák átfogó 

kezelése 
10. A természeti környezet tiszteletének helyreállításáról 
11. A városközpont továbbfejlesztése 
12. A város turisztikai fejlesztési lehetőségeinek számbavétele 
13. A város közvilágításáról 
14.    Önkormányzati vagyonelemek hasznosításáról (lakossági fölajánlások kezelése, 

gazdátlannak tűnő, elhanyagolt külterületi ingatlanok rendbe tételének lehetőségei)  
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