
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

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 végrehajtva

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 végrehajtva

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 feltételek nem teljesítése miatt a 
pályázat nem került benyújtásra

189 (VIII.10.)

A Biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjával 

kapcsolatos közbeszerzésről II. 
– Az ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés A közbeszerzési eljárás lezárult

190 (VIII.10.) Oktatásszervezési kérdésekről polgármester 2017. szeptember 1. szervezés szerződés megkötve a Tankerülettel, és az 
iskolákkal

191 (IX.28.)

A Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról

polgármester 2017. október 1. szervezés végrehajtva

192 (IX.28.)

a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való
2018. évi csatlakozásról

polgármester
2017. október 2., 

illetve 3.
Igazgatási osztály végrehajtva

193 (IX.28.)

az Egészségház működésével 
kapcsolatos kérdésekről - 

Herceghalom Község 
Önkormányzatával 

megkötendő Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2017. október 1. szervezés végrehajtva

194 (IX.28.)
Nemes-Nagy Györgyi kérelme 

az iskola-egészségügyi 
feladatok ellátására

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

195 (IX.28.) A „Bábosház” jogállásáról jegyző 2017. november 1. pénzügy Államkincstárnak megküldve

196 (IX.28.) Oktatásszervezési kérdésekről polgármester azonnal szervezés szerződések  megkötve

197 (IX.28.)
Köznevelési pályázattal 
kapcsolatos kifizetési 

kérelemről
polgármester 2017. október 31. pénzügy végrehajtva

198 (IX.28.)
Köznevelési pályázat II. 

fordulós kiírásáról
polgármester 2017. október 15. kabinet pályázati kiírás megtörtént

199 (IX.28.)

az I. világháború  történelmi 
emlékeit őrző emlékművek 
rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása című 
benyújtandó pályázatról

polgármester 2017. október 15. kabinet, beruházás pályázat benyújtásra került

200 (IX.28.)
„Népi építészeti emlékek 
helyreállítása” pályázatról

polgármester 2017. október 9. kabinet pályázat benyújtásra került

201 (IX.28.)
A Rákóczi Szövetség 

támogatása
polgármester 2017. október 5. pénzügy a támogatás átutalásra került

202 (IX.28.) A Pro Hungaricum kérelméről polgármester azonnal szervezés szerződés módosítva
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203 (IX.28.)

A temetőről és a 
temetkezésről szóló 20/2007. 

(12. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

204 (IX.28.)
Fővárosi Vízművek Gördülő 

Fejlesztési Tervének 
elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés, beruházás
A Fővárosi Vízművek Zrt-nek, és a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak megküldve

205 (IX.28.)
Csapadékcsatorna hálózat 

geodéziai felméréséről
polgármester azonnal beruházás végrehajtva

206 (IX.28.)
Települési ingatlan-

nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról

polgármester azonnal beruházás folyamatban van

207 (IX.28.)
Települési ingatlan-

nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról

polgármester azonnal beruházás folyamatban van

208 (IX.28.)
Települési ingatlan-

nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról

polgármester azonnal beruházás folyamatban van

209 (IX.28.)
Rozália Park útüzemeltetés 

CTP részéről
polgármester 2017. december 31. beruházás folyamatban van

210 (IX.28.)

Közbeszerzési eljárás kiírása 
Biatorbágy Város közigazgatási 

területén hó-eltakarítási és 
síkosság mentesítési feladatok 

ellátására 

polgármester 2017. október 15. szervezés A közbeszerzési felhívás megjelent

211 (IX.28.)
Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

212 (IX.28.)
Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont végrehajtva

213 (IX.28.)
Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont végrehajtva

214 (IX.28.)
Biatorbágy, 04/29 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont földhivatal belterületbe vonta

215 (IX.28.)
A Támogató Szolgálattal kötött 

együttműködési szerződés 
módosításáról 

polgármester 2017. október 1. szervezés szerződés megkötve

216 (IX.28.)
Pest megyei kitüntetésekről

Év Polgárőre Díj polgármester azonnal kabinet felterjesztve, díjban nem részesült

217 (IX.28.)
Pest megyei kitüntetésekről

Év Tűzoltója Díj polgármester azonnal kabinet felterjesztve, díjban nem részesült

218 (IX.28.)
Pest megyei kitüntetésekről

Nemzetiségekért Díj polgármester azonnal kabinet felterjesztve, díjban nem részesült

219 (IX.28.)

Pest megyei kitüntetésekről
Év Szabadidős és Sport 

Szervezete Díj
polgármester azonnal kabinet felterjesztve, kitüntetésben részesült

220 (IX.28.)
Pest megyei kitüntetésekről

Év Gazdálkodója Díj polgármester azonnal kabinet felterjesztve, díjban nem részesült

221 (IX.28.)
Pest megyei kitüntetésekről

Év Kisvállalkozója Díj polgármester azonnal kabinet felterjesztve, díjban nem részesült

222 (IX.28.)
Nemzetiségekért Díjra történő 

felterjesztésről
polgármester 2017. október 2. kabinet felterjesztve, kitüntetésben részesült

223 (X.12.)

Az „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást 

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

pályázati felhívásról - 
Hiánypótlás biztosításáról

polgármester azonnal beruházás hiánypótlás benyújtva

224 (X.16.)

Az „Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” 

(pályázat kódja: 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017) 

című pályázattal összefüggő 
kérdésekről

polgármester azonnal szervezés október 20-án feltöltésre került

225 (X.16.)
Biatorbágy, 04/26 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont földhivatal belterületbe vonta

226 (X.16.)
Biatorbágy, 04/27 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont földhivatal belterületbe vonta



227 (X.16.)
Biatorbágy, 04/28 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont földhivatal belterületbe vonta

228 (X.16.)
A Biai Református 

Egyházközség támogatásáról
polgármester 2017. október 20. szervezés szerződés megkötve, végrehajtva

229 (X.16.)
A Torbágyi Református 

Egyházközség támogatásáról
polgármester 2017. október 20. szervezés szerződés megkötve, végrehajtva

230 (X.26.)
Pályázat kiírása az iskola-
egészségügyi feladatok 

ellátásról
polgármester 2018. január 31. szervezés a pályázat kiírásra került

231 (X.26.)
A CÖDIMED Kft-vel kötött 

megbízási szerződés 
módosításáról

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

232 (X.26.)

Az Egészségház járóbeteg-
szakellátása – Páty községgel 

kötendő együttműködési 
megállapodásról

polgármester 2017. november 1. szervezés szerződés megkötve

233 (X.26.)
Az Ohmüllner Márton 
Alapítvány kérelméről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

234 (X.26.)
A Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ Alapító 

okiratának módosításáról
polgármester 2017. december 31. pénzügy Államkincstárnak megküldve

235 (X.26.)
a Biatorbágyi Juhász Ferenc 

Művelődési Központ Módosító 
okiratának elfogadásáról

polgármester 2017. december 31. pénzügy Államkincstárnak megküldve

236 (X.26.)
a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ Alapító 

okiratának elfogadásáról
polgármester 2017. december 31. pénzügy Államkincstárnak megküldve

237 (X.26.)
A Benedek Elek Óvoda 

2017/2018-as nevelési évének 
munkaterve

óvoda vezető azonnal szervezés végrehajtva

238 (X.26.)
A Benedek Elek Óvoda 

Biatorbágy Alapító okiratának 
módosításáról

polgármester azonnal pénzügy Államkincstárnak megküldve

239 (X.26.)
a Benedek Elek Óvoda 

Biatorbágy Alapító okiratát 
módosító okirat elfogadásáról

polgármester azonnal pénzügy Államkincstárnak megküldve

240 (X.26.)
a Biatorbágyi Benedek Elek 
Óvoda Alapító okiratának 

elfogadásáról
polgármester azonnal pénzügy Államkincstárnak megküldve

241 (X.26.)
Köznevelési pályázat II. 

fordulós kiírásáról
polgármester azonnal pénzügy, szervezés szerződések  megkötve

242 (X.26.)
Az Érdi Tankerületi Központ 

Intézményfejlesztési Tervének 
véleményezéséről

polgármester azonnal szervezés Tankerület részére megküldve

243 (X.26.)
Az iharos-völgyi tábor üzleti és 

üzemeltetési tervéről
polgármester, 

jegyző
azonnal pénzügy, beruházás végrehajtva

244 (X.26.)
A fonyódligeti üdülő üzleti és 

üzemeltetési tervéről
polgármester, 

jegyző
azonnal pénzügy végrehajtva

245 (X.26.)

Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok 

ingatlannyilvántartási 
adataiban történő 

módosításokról

polgármester, 
jegyző

azonnal beruházás folyamtban van

246 (X.26.)
Az önkormányzati pince 

elnevezéséről
polgármester azonnal beruházás végrehajtva

247 (X.26.)
Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont végrehajtva

248 (X.26.)
Biatorbágy, 3612 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont végrehajtva

249 (X.26.)

a Biatorbágyi Szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjáról

- A „Biatorbágyi 
Szennyvíztisztító Telep 

intenzifikálásához kapcsolódó 
feladatok elvégzésére” kiírt 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester azonnal beruházás végrehajtva

250 (X.26.)

Beépítésre nem szánt 
területek (külterületek), és a 
hétvégi házas üdülőterületek 

fejlesztéséről
Az ütemtervre vonatkozó 

ajánlatok elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés
szerződés a megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítésére megkötve, a 
tanulmány elkészítése folyamatban van



251 (X.26.)

Beépítésre nem szánt 
területek (külterületek), és a 
hétvégi házas üdülőterületek 

fejlesztéséről
A hulladék átadó pontok 

megtervezéséről

polgármester
2018. évi 

költségvetés 
elfogadása

beruházás folyamatban van

252 (X.26.) A Viadukt SE TAO pályázatáról 
az iharosi sportpályára

polgármester 2017. november 30. szervezés a kért nyilatkozatok a Viadukt SE részére 
megküldve

253 (X.26.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2018. évi 
belső ellenőrzési tervéről

jegyző 2018. december 31. pénzügy végrehajtás folyamatosan a tervnek 
megfelelően

254 (X.26.)
A Völgyhíd televízió adásának 

lineáris sugárzásáról 
polgármester azonnal kabinet végrehajtva

255 (X.26.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzatának 

tulajdonában álló ingatlanok 
hasznosításáról

polgármester azonnal beruházás folyamtban van

256 (X.26.)
„Ohmüllner Márton Szociális 

Díj” adományozásáról
polgármester 2017. november 10. kabinet díj átadva

257 (X.26.)

A Bírósági perek alakulásáról 
(Country House Kft. kártérítési 

perében hozott ítéletről)
polgármester 2017. november 3. szervezés végrehajtva

258 (X.26.)

Biatorbágy Város közigazgatási 
területén hó-eltakarítási és 

síkosság-mentesítési feladatok 
ellátása tárgyában indult 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester 2017. november 30. szervezés szerződés megkötve

259 (XI.13.)
A Biatorbágyon létesítendő új 

szakgimnázium építésének 
előkészítéséről

polgármester azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

260 (XI.30.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 2018. évi 
munkatervéről

bizottsági 
elnökök

2018. január 31. szervezés végrehajtva

261 (XI.30.)
A 2018. évi jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtásról
polgármester 2017. december 31. szervezés végrehajtva

262 (XI.30.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ 2018. évi költségvetés 
elfogadásáig terjedő időszakra 

tervezett programjainak 
finanszírozásáról

polgármester, 
jegyző

2018. december 31. JFMK vezetője végrehajtva

263 (XI.30.)

A Benedek Elek Óvoda 
köznevelési pályázatával 

kapcsolatos kifizetési 
kérelméről

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

264 (XI.30.)
Az Ohmüllner Márton 
Alapítvány kérelméről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

265 (XI.30.)
Az Biatorbágyi Tájvédő Kör 

kérelméről
polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

266 (XI.30.)
A Biatorbágyi Diákokért 

Közalapítvánnyal kapcsolatos 
ügyekről

polgármester azonnal szervezés folyamatban van

267 (XI.30.)

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága ügyrendjének 
jóváhagyásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

268 (XI.30.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 

3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendelet és a 

Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

269 (XI.30.)

A helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatával összefüggő 

kérdésekről - 
Településrendezési 

szerződések megkötéséről
(Magyar Belmisszió Biatorbágy 

Közhasznú Egyesülettel 
kötendő településrendezési 

szerződésről)

polgármester 2017. december 31. főépítész szerződés megkötve



270 (XI.30.)

A helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatával összefüggő 

kérdésekről - 
Településrendezési 

szerződések megkötéséről
(UTT Europe Kft-vel kötendő 

településrendezési 
szerződésről)

polgármester 2017. december 31. főépítész szerződés megkötve

271 (XI.30.)
Biatorbágy, 3638/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

272 (XI.30.)
Biatorbágy, 3436/6 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

273 (XI.30.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésvetésének 
elemzéséről és a 2018. évi 
költségvetési koncepcióról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

274 (XI.30.)
A Budaörsi Rendőrkapitányság 

kérelméről
polgármester 2017. december 5. HR, pénzügy végrehajtva

275 (XI.30.)

Miniszteri elismerésre való 
felterjesztésről

„Javaslattétel Munkácsy 
Mihály-díjra”

polgármester 2017. december 6. kabinet felterjesztve

276 (XI.30.)
Pályázati kiírás állati hulladék 

ártalmatlanításáról, kóbor 
állatok begyűjtéséről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

277 (XI.30.) Bírósági perekről polgármester azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

278 (XII.14.)

A DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. által a Katalin-

hegyen telepíteni kívánt 
távközlési toronyról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

279 (XII.14.)

„Népi építészeti emlékek 
helyreállítása” pályázat 
támogatói okiratának 

elfogadásáról

polgármester 2017. december 20. beruházás támogatási szerződés megkötve

280 (XII.14.)
A Biatorbágyon létesítendő új 
16 tantermes általános iskola 

építéséről
polgármester azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

1 (I.25.)
Biatorbágy Város 

Településképi Arculati 
Kézikönyvéről

polgármester azonnal főépítész végrehajtva

2 (I.25.)

A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú 
ingatlanokat érintő telepítési 

tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelméről

polgármester

azonnal, a 
Településrendezési 

szerződések 
előkészítésére: 2018. 

június 30.

főépítész folyamatban van

3 (I.25.)

A Biatorbágy 2213 hrsz-ú 
ingatlant érintő telepítési 

tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelméről

polgármester

azonnal, a 
Településrendezési 

szerződések 
előkészítésére: 2018. 

június 30.

főépítész folyamatban van

4 (I.25.)

A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú 
ingatlant érintő telepítési 

tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelemről

polgármester

azonnal, a 
Településrendezési 

szerződések 
előkészítésére: 2018. 

június 30.

főépítész folyamatban van

5 (I.25.)
A Biatorbágy, Kolozsvári utcai 

sportpálya fejlesztéséről
polgármester folyamatos főépítész folyamatban van

6 (I.25.)
Beszámoló az önkormányzati 

bizottságok 2017. évi 
munkájáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

7 (I.25.)

Páty Község Önkormányzattal 
kötött járóbeteg- szakellátás 

igénybevételéről szóló 
Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2018. február 1. szervezés végrehajtva

8 (I.25.)
A 2018. évi lisztérzékenység 

szűréséről
polgármester 2018. március 31. szervezés szerződés megkötve, végrehajtás 

folyamatban

9 (I.25.)
Az iskola-egészségügyi 

feladatok ellátásról szóló 
pályázat elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés érintettek értesítve a pályázat 
eredménytelenségéről, végrehajtva

10 (I.25.)
Mammográfiás 

szűrővizsgálatról
polgármester 2018. április 10. szervezés folyamatban van

11 (I.25.)
A Biatorbágyi Benedek Elek 
Óvoda nyári zárva tartásáról

polgármester 2018. augusztus 17. szervezés óvoda értesítve

12 (I.25.)
A Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2018. évi 
támogatásáról

polgármester 2018. február 1. szervezés, kabinet pályázati kiírás megtörtént



13 (I.25.)
A 2018. évi köznevelési 

pályázat kiírása
polgármester 2018. február 1. szervezés, kabinet pályázati kiírás megtörtént

14 (I.25.)

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy, 
valamint Biatorbágy Város 

Önkormányzata között 
létrejött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata

polgármester  2018. január 31. szervezés végrehajtva

15 (I.25.)

A polgármesteri hivatalban 
2018. évben igazgatási szünet 

elrendeléséről, valamint a 
munkaszüneti napok körüli 

munkarendről

jegyző azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

16 (I.25.)

a polgármester 2018. évi 
szabadság felhasználási 

ütemezési tervének 
jóváhagyásáról 

polgármester esedékességkor HR végrehajtás folyamatosan

17 (I.25.)
Biatorbágy 3623 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe 

vonásáról
polgármester azonnal műszak végrehajtás folyamatban van

18 (I.25.)
Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlan 

megosztásáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

19 (I.25.)

Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 
09/5, 09/7 és 011/6 hrsz-ú 

ingatlanok belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak végrehajtás folyamatban van

20 (I.25.)

Biatorbágy, Viadukt alatti 
körforgalom területének 

hivatalos 
ingatlannyilvántartási 

átvezetéséhez szükséges 
tulajdonosi 

szándéknyilatkozatról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

21 (I.25.)
Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami 

tulajdonú ingatlan 
megvásárlásáról

polgármester 2018. február 1. műszak folyamatban van

22 (I.25.)

A természeti környezet 
(külterületek) 

felzárkóztatásáról: a 
Földművelésügyi Minisztérium 

zártkerti pályázatáról

polgármester 2018. január 31. műszak, kabinet pályázat benyújtásra került

23 (I.25.)

A Biatorbágyi Szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjáról

- az új műszaki megoldással 
összefüggő kérdésekről

polgármester azonnal szervezés a határozat a Fővárosi Vízművek részére 
megküldve

24 (I.25.)
A fonyódligeti üdülő üzleti és 

üzemeltetési tervének 
módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal pénzügy végrehajtva

25 (I.25.)

Nyilatkozat az emberi 
szabadságjogokról, valamint az 

illegális bevándorlók 
betelepítéséről

polgármester 2018. január 26. kabinet végrehajtva

26 (I.25.)

Az MLSZ országos labdarugó 
pályaépítési programjához 
kapcsolódó Herceghalom 
Község önkormányzatával 

kötendő Konzorciumi 
Megállapodásról

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve, végrehajtva

27 (I.25.)

Állati hulladék 
ártalmatlanítására, kóbor 
állatok begyűjtésére kiírt 

pályázat elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve, végrehajtva

28 (I.25.)
Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 

186 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatról

polgármester 2018. február 1. műszak pályázati kiírás megtörtént

29 (I.25.)
Biatorbágy, 204/1 hrsz-ú 
(Nagy utca 22.) ingatlan 

résztulajdon értékesítéséről

polgármester, 
jegyző

2018. április 27. műszak, szervezés pályázati kiírás megtörtént

30 (I.25.)

Biatorbágy, 9255 hrsz-ú 
(József Attila utca, volt 02/18 

hrsz-ú) ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos 

döntésről

polgármester 2018. február 1. műszak pályázati kiírás megtörtént

31 (II.14.)
Közbeszerzési eljárás kiírása 

„Népi építészeti emlékek 
helyreállítása” tárgyában

polgármester azonnal szervezés folyamatban van
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