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T á j é k o z t a t ó 
 

az eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Január 
19. szerda    BIT alapkőletétel 
22. szombat   Magyar Kultúra Napja (JFMK) 
27. csütörtök   Fogadóóra 
 
Február 
3. csütörtök  Egyeztetés a Biai Református Általános Iskola 

igazgatójával 
3. csütörtök    Közmeghallgatás 
4. péntek     BUBA-MAKETUSZ rendezvény 
19. szombat  Helyszínbejárás LED lámpatestek elhelyezésének 

ügyében 
23. szerda    Fogadóóra 
 
Március 
2. szerda    Egyeztetés az ifjúsági pályázatokkal kapcsolatban 
10. csütörtök   Helyszínbejárás ifjúsági ház elhelyezésével kapcsolatban 
15. kedd    Ünnepi megemlékezés 
21. hétfő    Fogadóóra 
25. péntek    Adomány átadás Nagydobrony részére 
 
Április 
8. péntek    Helyszínbejárás új gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban 
10. vasárnap    Magyar Költészet Napja, ünnepi koncert 
12. kedd    Műszaki egyeztetés játszótér felújítással kapcsolatban 
21. csütörtök   Fogadóóra 
27. szerda    Helyszínbejárás játszótér felújítással kapcsolatban 
 
Május 
1. szombat    Majális 
7.  szombat    Bábosnap 
11. szerda    Tour de Hongrie 
12. csütörtök   Fogadóóra 
13. péntek    Megbeszélés dr. Cserniczky Tamás alpolgármesterrel 
14. szombat   Hallasd a hangod – Ifjúsági találkozó 
16. hétfő    Egyeztetés oktatási intézmények vezetőivel 
24. kedd    Fogadóóra 
28. szombat   Drogprevenciós előadás 
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Június 
3. péntek    Pedagógusnap 
4. szombat    Megemlékezés Nemzeti Összetartozás napja 
13. hétfő    Fogadóóra 
18. szombat   Városünnep, Hantai100 
29. szerda    Semmelweis nap 
 
 
Biatorbágy, 2022.09.12.       

Mohácsy István sk. 
 



Külterületekért felelős tanácsnok beszámolója 
 
 
A tanácsnoki munkám kiterjed a külterületeken élők mindennapi problémáinak 
megoldáskeresésére, segítségnyújtásra önkormányzati keretek között, a külterületi 
polgárokkal együttgondolkodva, az infrastruktúra, közlekedés, munka és szabadidő, civil élet 
minden szegmensére kiterjedően. 
Minden külterületi településrészen működik bejegyzett egyesület, akikkel kiegyensúlyozott, jó 
kapcsolatot ápolok folyamatos konzultációval.  
 
SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ 
Konzultáció keretében jelenleg a szőlőhegyek további hasznosításáról, fejlesztéséről készülő   
tanulmányterv egyeztetési zajlik. 
 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, CIVIL KAPCSOLATOK 

- Munkám során első lépésként megváltoztattuk az Összefogás Építési Alap támogatási 
formáját, úgy, hogy csak egyesületek pályázhatnak. Ennek köszönhetően minden 
külterületen működő egyesület jogi személyként pályázhat az ő általa képviselt 
közösség nevében.  

- A közösségépítés hatékonyabb működése miatt lehetőséget kapott minden egyesület, 
pályázni nemcsak az összefogás építési alapra, hanem a civil pályázatra is, hogy 
közösségi programokat tudjanak szervezni, ehhez az önkormányzat az anyagi 
támogatás mellett több helyszínen területet is biztosít a rendezvények megtartására.  

- Központi helyszínként a tervek szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Pátria pince 
lenne, ahol a tervezés után az első ütemben elkészült a belső felújítás, melyben 
kialakításra került a vizes blokk (mosdók, wc) és egy teakonyha bútorral és szükséges 
berendezéssel felszerelve. A második ütemben tervezzük a külső rész kivitelezését egy 
30, 40 főt befogadni képes fedett résszel kis színpaddal, amit iskolák, óvodák, 
egyesületek vehetnek majd igénybe erdei kirándulások, különböző rendezvények, 
egyesületi taggyűlések, fórumok stb. megtartására. 

- Kezdeményezésemre ebben a ciklusban már résztvesznek a külterületen működő civil 
szervezetek a városi rendezvényeken (városünnep, angyalfia vásár, disznótor). 

 
INFRASTRUKTÚRA 

- A külterületeken folyamatosan végezzük a felmerülő karbantartási munkákat, 
kátyúzás, bozótirtás stb.  

- Sok utca kapott aszfalt burkolatot. Forgalom technikai tükröket és forgalomlassító 
dézsákat helyeztünk ki a közlekedésbiztonság fokozása miatt a külterületeken.  

- A közbiztonság és a közlekedés biztonság szempontjából is fontosabb helyeken 
napelemes világító testek lettek kihelyezve.  

- Minden évben egy-két alkalommal járhatóvá tesszük a nem aszfaltos dűlő utakat is. 



 
KÖZLEKEDÉS 

- Kiterjesztettük a Viabusz járatott a külterületekre. 
- Elkészült egy, az ürgehegyről levezető új gyalogút, amely a Sóskúti úton lévő volánbusz 

megállójához biztosít biztonságos megközelítést akár babakocsival is.  
 
SZOCIÁLIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

- Bevezettük a tanyagondnoki szolgálatot, első lépésben az Ürge-hegyen lakóknak, 
megkönnyítve ezzel a rászoruló családok és idősek helyzetét.  

 
Tisztelettel: 
Szanyi József s.k. 
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