
Pilisborosjenő Község Önkonnányzata

szám:..... /2022.
ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. január 26-ai űlésére

Tárgy: Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a
Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról

EIőterjesztő: Tömöri Balázs polgámiester

Készítette: Jámbor László Föépítész

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

X hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyQt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

x



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Településkép-védelmi Tervtanács 2022. január 5.
napján ülést tartott. Az ülésen az alábbi témák kerültek megbeszélésre.

1. Pilisborosjenő, Fő utca 58 szám alatti, 149/2 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezése
2. A Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtása.
3. A Tervtanács és a föépítész 2022. évi munkatervének megállapítása.
4. Egyebek

Az ülésenjelen volt:
Kujbus Mariann
Aczél Ferenc
Dér András

Jámbor László főépítész
A Tanács alábbi tagjai elektronikus úton fejtették ki véleményüket

Fábián István József

Erdélyi Ferenc
Bozsódi Zsolt

A Régi iskola Fő utca 58 szám alatti, 149/2 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezéséről
külön előterjesztés készült. A Településkép-védelmi Tervtanács a 2022. január 5. napján
tartott ülésén az ingatlan helyi védetté nyilvánítását - feltételekkel - egyöntetűenjavasolta.

A Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót (1. melléklet)
tudomásulvétel végett terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Tervtanács és a Föépítész 2022. évi munkatervét (2. melléklet) tárgyalásra, szükség esetén
kiegészítésre ésjóváhagyásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Tervtanács és a Főépítész munkája szorosan összekötődik, ezért a Föépítés 2022. évi
munkatervét (3. melléklet) a Tervtanács munkatervével egyszerre tárgyalásra, szükség esetén
kiegészítésre ésjóváhagyásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
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Mellékletek:

1. Tervtanács 2021 . évi munkatervének végrehajtása.
2. Tervtanács 2022. évi munkaterve.



3. Főépítész feladatok 2022. évben

HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) a Településkép-védelmi Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtására
vonatkozó elöterjesztést megismerte és tudomásul veszi.

2) a Településkép-védelmi Tervtanács 2022. évi munkatervét megismerte és jóváhagyja.

3) a Polgármester által előterjesztett, a Föépítész 2022. évi feladatait tartalmazó
dokumentációt megismerte és elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. január 31




