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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Az üdülő- és beépítésre nem szánt területekkel kapcsolatos feladatokról és az  
Összefogás Építési Alap pályázat 2020. évi kiírásáról  

 
Az üdülő- és beépítésre nem szánt területeken (továbbiakban külterületek) megalakultak és 
aktívak az ott ingatlannal rendelkezők érdekeit képviselő egyesületek. Az Önkormányzat – a 
külterületi tanácsnokon és a területért felelős alpolgármesteren keresztül - felvette velük a 
kapcsolatot és kérte, hogy fogalmazzák meg javaslataikat. A megfogalmazott célok egy 
része kezelhető az Összefogás Építési Alap pályázat keretében, másik része pedig 
önkormányzati kivitelezést igényel.  Ezért javaslom az Összefogás Építési Alap pályázat 
feltételeinek módosítását oly módon, hogy a jelenleginél jobban illeszkedjen a külterületeken 
jelentkező igényekhez, természetesen megtartva a belső területek igényeknek való 
megfelelést is.  
 
A pályázati formában nem kezelhető javaslatok megvalósítására a költségvetés tervezete, az 
önkormányzati támogatások, városrendezési feladatok sorában biztosít forrást (a tervezet 
szerint 25 millió Ft).  
 
Az összefogás Építési Alap pályázat módosított kiírását javaslom március hónapban  
napirendre venni, a költségvetés tervezetében erre a feladatra jelenleg 30 millió Ft 
keretösszeg áll rendelkezésre.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésében az 
Összefogás Építési Alaphoz 30 millió Ft, a városrendezési feladatokhoz 25 millió Ft forrást 
biztosítsa! 
 

 
  
Biatorbágy, 2020. február 20. 
 
 
        Tarjáni István 
         polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
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Az üdülő- és beépítésre nem szánt területekkel kapcsolatos feladatokról és az  
Összefogás Építési Alap pályázat 2020. évi kiírásáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Az üdülő- és 
beépítésre nem szánt területekkel kapcsolatos feladatokról és az Összefogás Építési Alap 
pályázat 2020. évi kiírásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy   
 

1. Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésében az Összefogás Építési Alaphoz 30 
millió Ft, a városrendezési feladatokhoz 25 millió Ft forrást javasol biztosítani.  

2. A bizottság az Összefogás Építési Alap pályázati kiírását módosítva márciusi ülésén 
tárgyalja és írja ki.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 
 
 
                                      

                   Tarjáni István dr. Orosz György 
                    polgármester jegyző 
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