
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

90 (IV.11.)

Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt 
pályázatról

polgármester 2017. május 2., BEV pályázat benyújtásra került

91 (IV.11.)
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes kérelméről

polgármester azonnal Kabinet végrehajtva

92 (IV.11.)

Városi Jégcsarnok építéséről 
III. – a tervezéshez kapcsolódó 

Viadukt SE támogatási 
kérelméről

polgármester
2017. április 

15.
Szervezés szerződés megkötve

93 (IV.11.)

A Biatorbágyi Általános Iskola 
Érdi Tankerületi Központ által 

kezdeményezett 
átszervezésének 
véleményezése

polgármester azonnal Kabinet Határozat a Tankerület részére 
megküldve

94 (IV.27.)
Tájékoztató Biatorbágy 

közbiztonságának helyzetéről
polgármester azonnal Kabinet végrehajtva

95 (IV.27.)

Városi Sportcsarnok építéséről 
- a tárgyi eszközök 

beszerzésére vonatkozó 
támogatási kérelemmel 
összefüggő kérdésekről

polgármester, 
jegyző

azonnal Szevezés folyamatban van

96 (IV.27.)

A Dr. Vass Miklós Alapítvány 
kérelme az együttműködési 

megállapodás 
meghosszabbításáról, 

támogatás megállapításáról

polgármester
2017. május 

15.
Szervezés végrehajtva

97 (IV.27.)
Az Egészséges Biatorbágyért 

Közhasznú Egyesület 2017. évi 
programjáról

polgármester azonnal Szervezés végrehajtva

98 (IV.27.)

Egészségház működésével 
összefüggő kérdésekről – A 

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal 
kötendő közreműködői 

szerződésről

polgármester azonnal Szervezés végrehajtva

99 (IV.27.)
Turisztikai 

szolgáltatásfejlesztési 
cselekvési terv

polgármester

azonnal, a 
cselekvési terv 
végrehajtására 
2017. okt. 15.

Kabinet szerződés megkötve

100 (IV.27.)

A Nemzeti Kulturális Alap által 
kiírt települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére benyújtandó 

pályázatról

Karikó János 
Könyvtár 

Igazgatója

a pályázat 
benyújtására: 
2017. május 

10. 

Karikó János Könyvtár Ig. pályázat benyújtásra került

101 (IV.27.)

Biatorbágy, Katalin-hegy 2814 
hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jog törlésével 

kapcsolatos kérelemről

polgármester azonnal Építési Pont ügyfél értesítve

102 (IV.27.)
Biatorbágy, 3920 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal Építési Pont ügyfél értesítve

103 (IV.27.)
Biatorbágy, 3921 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal Építési Pont ügyfél értesítve

104 (IV.27.)
a járdaépítési keretösszeg 

felhasználásáról
polgármester azonnal BEV végrehajtás folyamatban

105 (IV.27.)
Összefoglaló jelentés a 2016. 

évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal PÜ végrehajtva

106 (IV.27.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2017. évi 
belső ellenőrzési tervéről

jegyző
2017. 

december 31.
PÜ végrehajtás folyamatosan

107 (IV.27.)
A Viadukt Sport Kft-vel kötött 

vagyonkezelési szerződés 
módosításáról

polgármester azonnal PÜ végrehajtva

108 (IV.27.)
A Gólyafészek Bölcsődevezetői 

pályázatának elbírásáról 
polgármester

2017. április 
30.

HR, Szervezési Osztály végrehajtva

109 (IV.27.)

A Biatorbágyi Pászti Miklós 
Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői 
álláshelyének 

véleményezéséről 

polgármester azonnal kabinet Tankerület  részére továbbítva

110 (V.25.)
Beszámoló a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás 2016. 
évi működéséről 

polgármester azonnal Szervezés végrehajtva

BESZÁMOLÓ BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TETSÜLETÉNEK  2017. áprilisi ülésétől HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



111 (V.25.)

Forgalmi rend módosításokról 
(tanulmánytervek elfogadása: 
Kolozsvári utca, Karinthy utca, 

Kálvin tér)
polgármester

szerződés 
megkötésére 

30 nap
BEV szerződés aláírás előtt

112 (V.25.)
Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó telepítési 
tanulmánytervről

polgármester azonnal Főépítész folyamatban

113 (V.25.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ épületének belső 
átalakításával kapcsolatos 

kérdésekről

polgármester
2017. 

augusztus 15.
BEV A tervezőkkel a szerződés megkötve a 

munka folyamatban

114 (V.25.)

Biatorbágy 7702/51 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában 379 

m3/nap szennyvíz 
befogadására kezdeményezett 
háromoldalú megállapodásról

polgármester azonnal Szervezés szerződés aláírva

115 (V.25.)
 Az egészségügyi fejlesztésekre 

kiírt VEKOP pályázatokkal 
összefüggő kérdésekről

polgármester

A beszerzési 
ajánlatok 

bekérésére 
2017. május 

31.

Szervezés pályázatok benyújtva

116 (V.25.)
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 2017. évi nyári 
nyitvatartási endjéről

polgármester azonnal
Juhász Ferenc Művelődési 

Központ igazgatója
végrehajtás folyamatosan

117 (V.25.)
A Karikó János Könyvtár 2017. 
évi nyári nyitvatartási endjéről

polgármester azonnal
Karikó János Könyvtár 

vezetője
végrehajtás folyamatosan

118 (V.25.)
A Biatorbágyi Karikó János 

Könyvtár könyvtári 
területének bővítéséről

polgármester
2017. 

szeptember 
30.

Városgondnokság folyamatban

119 (V.25.)

A Pászti Miklós Alapfokú 
Művészeti Iskola kérelme

(Néptánc tanszak 
viselettárának bővítése)

polgármester
2017. június 

30.
PÜ végrehajtva

120 (V.25.)

A biai alapellátás decentrum 
hosszú távú fejlesztésére 
vonatkozó koncepcióról - 

Körzeti orvosi rendelő 
fejlesztési tanulmányterv 

készítéséről

polgármester
2017. 

augusztus 31.
BEV szerződés megkötve, a tervezés 

folyamatban

121 (V.25.)

A Benedek Elek Óvodában a 
2017/18-as nevelési évben 

induló csoportok számáról és a 
csoportok létszámáról

polgármester azonnal
Benedek Elek Óvoda 

vezetője
végrehajtva

122 (V.25.)
Az Érdi Tankerülettel kötendő 

megállapodásról
polgármester

szerződés 
megkötésére 

30 nap
Szervezés A szerződéstervezet a Tankerületnek 

megküldve, aláírás előtt

123 (V.25.)
A „Beszélj úgy…” programmal 

kapcsolatos kérdésekről
polgármester

szerződés 
megkötésére 

30 nap
Szervezés végrehajtva

124 (V.25.)
Szily-kastély alagsorának 

statikai megerősítése 
polgármester

2017. 
november 30.

BEV a szerződés megkötve, a munka július 3-
án kezdődik

125 (V.25.)
Szily-kastély alagsorának 

befejező munkái
polgármester

2017. 
november 30.

BEV a szerződéskötés aláírás előtt

126 (V.25.)
Sándor –Metternich kastély 

TSZ szárnyán belüli 
iskolaudvar rendezéséről

polgármester
2017. 

augusztus 15.
BEV a szerződéskötés aláírás előtt

127 (V.25.)

A közterületek használatáról 
és a reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló rendelet 
módosításával kapcsolatos 
Szolgáltatási Szerződésről

polgármester
szerződés 

megkötésére 8 
nap

Szervezés szerződés aláírás előtt

128 (V.25.)
A Kormányablak kialakításával 

összefüggő kérdésekről
polgármester

2017. május 
26.

Kabinet végrehajtva

129 (V.25.)

„Esélyes vagy!” című 
pályázaton 

együttműködő partnerként 
való részvételről

polgármester azonnal Kabinet végrehajtva

130 (V.25.)

A Biatorbágyi Általános Iskola 
intézményvezetői 

álláshelyének 
véleményezéséről 

polgármester azonnal Kabinet Tankerület  részére továbbítva

131 (V.25.)
„Biatorbágyért” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester

2017. május 
31.

Kabinet A kitüntetés átadva a Városünnepen

132 (V.25.)
„Biatorbágy Városért 
Életműdíj” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester

2017. május 
31.

Kabinet A kitüntetés átadva a Városünnepen

133 (V.25.)
„Biatorbágy Városért 
Életműdíj” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester

2017. május 
31.

Kabinet A kitüntetés átadva a Városünnepen



134 (V.25.)
„Török Henrik Pedagógus Díj” 
kitüntetés adományozásáról

polgármester
2017. május 

31.
Kabinet A kitüntetés átadva a Pedagógusnapon

135 (V.25.)
„Geréby Imre Köztisztviselői 

díj” kitüntetés 
adományozásáról

polgármester azonnal Szervezés A kitüntetés a köztisztviselői nap 
alkalmából lesz átadva

136 (V.25.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata által 

átruházott az önkormányzat 
saját halottjának nyilvánítása 
ügyében hozott döntésekről  

polgármester azonnal Kabinet végrehajtva

137 (V.25.)

a Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 2051 Biatorbágy József 

Attila utca 02/18 hrsz-ú 
külterületi ingatlan 

értékesítésére

polgármester, 
jegyző

azonnal BEV a művelési ágból való kivonás 
folyamatban

138 (V.25.)

Pályázati kiírás
a Biatorbágy Város 

Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 

2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 
2. 186 hrsz-ú belterületi 
ingatlan értékesítésére

Pályázati kiírás
a Biatorbágy Város 

Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 

2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 
2. 186 hrsz-ú belterületi 
ingatlan értékesítésére

polgármester, 
jegyző

azonnal BEV a pályázat kiírásra került

139 (V.25.)
Nagy utca 58. alatti ingatlan 

megvásárlásáról
polgármester, 

jegyző
azonnal BEV a június 29-ei ülésen napirendi pont

140 (V.25.)
„Szép Porta Biatorbágyért” Díj  

adományozásáról
polgármester azonnal Kabinet A kitüntetés átadva a Városünnepen

141 (V.25.)

Fábiánné Pammer Katalin 
elővásárlási jog gyakorlása 

tárgyában benyújtott kifogás 
elbírálása 

polgármester, 
jegyző

azonnal Szevezés végrehajtva

142 (VI.13)

A 2018/2019. évi 
önkormányzati csoportos 

villamos energia 
közbeszerzéssel kapcsolatos 

fedezet kiegészítésről

polgármester azonnal Szervezés szerződéskötés folyamatban

143 (VI.13)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásról 

és kapcsolódó önrész 
biztosításáról

polgármester
2017. június 

23.
Intézményvezető a pályázat benyújtva

144 (VI.29.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek módosítására 
érkezett UTT Europe Kft. által 

készítetett telepítési 
tanulmányterv befogadásáról 

és településrendezési 
szerződés (TRSZ) 
előkészítéséről

polgármester folyamatos Főépítész folyamatban

145 (VI.29.)
Biatorbágy városközpont 

környezetrendezési tervéről 
szóló szerződés módosításáról

polgármester azonnal Főépítész végrehajtva

146 (VI.29.)
A Spalding Alapítvánnyal 

kötött megállapodás 
módosításáról

polgármester azonnal Szervezés folyamatban

147 (VI.29.)
Az egészségügyi fejlesztésekre 

kiírt VEKOP pályázatokkal 
összefüggő kérdésekről

polgármester
2017. június 

30.
Szervezés pályázat benyújtásra került

148 (VI.29.)

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. részére 

használatra átadott eszközök 
üzemeltetési szerződéséről

polgármester azonnal Szervezés szerződés megkötve

149 (VI.29.)
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 

beszámolója a 2016. évi 
működéséről

polgármester
2017. június 

30.
Szervezés végrehajtva

150 (VI.29.)

A Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. beszámolója a 2016. évi 

működéséről

polgármester
2017. június 

30.
Szervezés végrehajtva



151 (VI.29.)

A Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 

Kft. rövid elnevezésének 
változtatásáról

polgármester azonnal Szervezés végrehajtva

152 (VI.29.)
A Biatorbágyi Média Nonprofit 

Kft.-vel kapcsolatos 
feladatokról

polgármester, 
jegyző

azonnal Szervezés végrehajtva

153 (VI.29.)

Beépítésre nem szánt 
területek (külterületek), 

hétvégi házas üdülőterületek 
fejlesztéséről

polgármester, 
jegyző

azonnal Szervezés végrehajtás folyamatosan

154 (VI.29.)
Dr. Szentkereszty Leonóra 
fogorvos feladat-ellátási 

szerződésének módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal Beruházás végrehajtva

155 (VI.29.)

A Boldog Gizella Alapítvánnyal 
kötendő 2017/2018 évi 

együttműködési 
megállapodásról

polgármester, 
jegyző

2017. 
augusztus 31.

Szervezés végrehajtva

156 (VI.29.)
A Gólyafészek Bölcsőde 

hatósági ellenőrzésére tett 
intézkedésekről

polgármester 2017. július 21. Szervezés végrehajtva

157 (VI.29.)
A Gólyafészek Bölcsőde 

hatósági ellenőrzésére tett 
intézkedésekről

polgármester
2017. 

augusztus 31.
Beruházás tervezés folyamatban

158 (VI.29.)
A Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatáról 
polgármester

2019. június 
30.

Igazgatási osztály végrehajtva

159 (VI.29.)
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ vezetőjének 
létszámbővítési kérelme 

polgármester 2017. július 31. Kabinet folyamatban van

160 (VI.29.)
Oktatásszervezési kérdésekről 

(testnevelési órák, lovas 
oktatás)

polgármester
2017. 

augusztus 31.
Szervezés végrehajtva

161 (VI.29.)
„(Be)Vonzó!” című pályázaton 

együttműködő partnerként 
való részvételről

polgármester 2017.június 29. polgármester végrehajtva

162 (VI.29.)
Cserkészcsapat támogatási 

kérelméről
polgármester azonnali kabinet végrehajtva

163 (VI.29.)
A Biatorbágyi Népdalkör 

kérelméről
polgármester azonnali szervezés végrehajtva

164 (VI.29.)

A Torbágyi Református 
Egyházközség kérelme (a Fő u. 

57. szám alatti ingatlan 
bontásához kért támogatásról)

polgármester 2017. július 31. szervezés végrehajtva

165 (VI.29.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ kérelme

bábos nap támogatásáról
polgármester 2017. július 31. szervezés, pénzügy végrehajtva

166 (VI.29.)
a Digi Kft. bázisállomás 
telepítésére vonatkozó 

kérelméről
polgármester azonnal Építési szolgáltatási pont folyamatban van

167 (VI.29.)
A Tópark településrendezési 

szerződésének módosításáról
polgármester azonnal Építési szolgáltatási pont végrehajtva

168 (VI.29.)
A Biatorbágyi szennyvíztisztító 

telep intenzifikációjával 
kapcsolatos közbeszerzésről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés közbeszerzési eljárás folyamatban van

169 (VI.29.)
A 092/1 hrsz-ú legelő művelési 
ágban nyilvántartott ingatlan 
NFA-tól való megszerzéséről

polgármester azonnal beruházás kérelem benyújtva, döntés folyamatban

170 (VI.29.)
Biatorbágy 02/18 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
csatolásáról

polgármester azonnal Építési pont folyamatban van

171 (VI.29.)
Biatorbágy 6715/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal Építési pont folyamatban van

172 (VI.29.)
Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal Építési pont folyamatban van

173 (VI.29.)

Biatorbágy 4914 hrsz-ú 
zártkerti ingatlan zártkerti 
„fásított terület” művelési 

ágának „művelés alól kivett 
terület”-re történő 

átvezetéséről

polgármester azonnal Építési pont folyamatban van

174 (VI.29.)

Intézményi nyári karbantartási 
feladatokról   Az 

önkormányzati vagyonelemek 
értékének megőrzéséről

polgármester azonnal polgármester végrehajtva



175 (VI.29.)

a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulással összefüggő 

kérdésekről

polgármester 2017. július 31. kabinet végrehajtva

176 (VI.29.)
A Biatorbágyi Gólyafészek 

Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosításáról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

177 (VI.29.)
a Biatorbágyi Gólyafészek 

Bölcsőde Módosító okiratának 
elfogadásáról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

178 (VI.29.)
a Biatorbágyi Gólyafészek 

Bölcsőde Alapító Okiratának 
elfogadásáról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

182 (VIII.10.)
a Budapest-Balaton 

kerékpárút biatorbágyi 
hálózati elemeiről

polgármester azonnal főépítész végrehajtva

183 (VIII.10.)
A Nagydobronyi Református 

Egyházközség kérelméről
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

184 (VIII.10.)
Juhász Ferenc kutatói 
ösztöndíj elbírálásáról

polgármester
2017. 

augusztus 20.
kabinet, HR végrehajtva

185 (VIII.10.)
A Juhász Ferenc szobor 
állításával kapcsolatos 

költségekről
polgármester 60 nap beruházás végrehajtva

186 (VIII.10.)

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft üzleti 

tervének elfogadásáról és a 
járóbeteg-szakellátást érintő 

óraszámok átcsoportosításáról

polgármester
2017. 

augusztus 15.
szervezés szeptember 28-i ülésen napirendi pont

187 (VIII.10.)

Az „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást 

nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” (kódszám: 
PM_EUALAPELLATAS_2017) 

pályázati felhívásról

polgármester
2017. 

augusztus 24.
beruházás A pályázati felület később nyílt meg, a 

pályázat benyújtása folyamatban

188 (VIII.10.)

A „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés 

létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” 

(kódszám: 
PM_CSAPVÍZGAZD_2017) 

pályázati felhívásról

polgármester
2017. 

szeptember 
10.

kabinet, beruházás  A pályázati felület később nyílt meg, a 
pályázat benyújtása folyamatban

189 (VIII.10.)

A Biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjával 

kapcsolatos közbeszerzésről II. 
– Az ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés A közbeszerzési eljárás folyamatban van

190 (VIII.10.) Oktatásszervezési kérdésekről polgármester
2017. 

szeptember 1.
szervezés A szerződés aláírás alatt
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