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1/2020. TKB  

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága 2020. január 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy:  Javaslat a Bizottság ügyrendjének és 2020. évi munkatervének elfogadására 
 

 
  
  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
9/2020. (I.27.) TKB határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

2020. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
 

                                                                                                    Dr. Váli István s.k.  

                                                                                                      bizottsági elnök 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 



9/20. (I.27.) TKB határozat melléklete 

Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

2020. évi munkaterve 

2020. január 27. (hétfő) 

 Beszámoló az állattartási és közterület foglalási ügyekben polgármesterre átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről. 

 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről  

 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

2020. február 24. (hétfő) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 Előkészítő: pénzügy- és adó osztályvezető 

 Javaslat a Települési Értékvédelmi Támogatási pályázat meghirdetésére  
 Előkészítő: műszaki– és főépítészi osztályvezető 

 Javaslat homlokzat-felújítási pályázat meghirdetésére 
Előkészítő: műszaki– és főépítészi osztályvezető 

 Hulladékgazdálkodási kérdések megbeszélése 
 

2020. március 23. (hétfő) 

 Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” című pályázat kihirdetésére 
 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 
 

 Javaslat a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő 
behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 13/2018.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete felülvizsgálatára 

 

2020. április 27. (hétfő) 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: Aljegyző 

2020. május 25. (hétfő) 

 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata 
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

2020. június 25. (hétfő) 

 Javaslat környezetvédelmi kérdések megtárgyalására 
 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 
 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 



 
 

2020. július 1-jétől –augusztus 31-éig  

s z ü n e t  

 

 

2020. szeptember 21. (hétfő) 

 Javaslat Budakalász Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének felülvizsgálatára 

 Előkészítő: városfejlesztési osztály vezetője 
 

2020. október 26. (hétfő) 

 Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” című pályázat eredményhirdetésére 
 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

2020. november 23. (hétfő) 

 Javaslat a Települési Értékvédelmi Támogatások pályázat elbírálására 
 Előkészítő: műszaki- és főépítészi osztályvezető 

 Javaslat a 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadására  
 Előkészítő: jegyző 

2020. december 14. (hétfő) 

 Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
 Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 Javaslat a bizottság 2020. évi munkatervének elfogadására  
 Előkészítő: aljegyző 

 
 


