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Javaslat Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti, ma kertes mezőgazdasági) területe nagyon sajátos 
településrendezési feladatot jelent városunk számára.  
A rendkívül nagy kiterjedésű területen a közeli jövőben elvégzendő feladat koncepcionális 
lényege: A különleges tájhasználati, táji-, építészeti értékeinek 21. századi sajátos 
életmódkínálatba való beépítése, a diszperz, öncélú fejlesztési törekvések értékteremtő és 
érték hasznosító, helyi közösségépítő folyamatok felé terelése. Ennek a folyamatnak jogi, 
építésszabályozási, településrendezési, településüzemeltetési, kultúraépítő, szervezeti 
elemeinek kialakítására vonatkozó előtanulmány. A kertes mezőgazdasági területeken az 
egyedi, sajátos területhasználat településrendezési szabályozási lehetőségeinek feltárása, 
megalapozása. 
 
Varga Ötvös Béla néhány éve szociológiai és közgazdasági aspektusból megfogalmazott 
tanulmánya nagyon jó alapokat tartalmaz, amelyek tovább gondolásával összeállítható a 
városrendezési szabályozást megalapozó fejlesztési tanulmány. 
 
A tanulmány elkészítésére a településrendezési eszközeinket készítő Város-teampannon 
Kft-től kértünk ajánlatot. A tanulmány elkészítésébe értelemszerűen be kell vonni Varga 
Ötvös Bélát, a korábbi tanulmány készítőjét. 
 
A kertes mezőgazdasági területeken helyi „érdekvédelmi” szervezetként több egyesület 
működik. A tanulmány készítése során szükséges a tervezők és civil szervezetek közötti 
párbeszéd kialakítása, a célok és lehetőségek szintézisének megteremtése.  
 
A beérkezett ajánlatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
 
Biatorbágy, 2021. június 17. 
 
 
Tarjáni István s.k. 
polgármester 
 
 
Melléklet: 
- Szőlőhegyek tájmegőrző fejlesztése című tanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlat 
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Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) 
módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Biatorbágy Szőlőhegyek 
(volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását megalapozó 
fejlesztési tanulmány elkészítéséről szóló előterjesztést, amelyről az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület Város-teampannon Kft. Szőlőhegyek tájmegőrző fejlesztése című 
tanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlatát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja a tanulmány készítése során a tervezők és civil 
szervezetek közötti párbeszéd kialakítását, a célok és lehetőségek szintézisének 
megteremtését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanulmányt rendelje meg. 
 
 
 
 
                     Tarjáni István      dr. Hajdu Boglárka 
                      polgármester                          jegyző 
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