
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

41 (II.23.)
A bölcsődevezetői pályázat 

kiírásáról
polgármester azonnal HR, Szervezés végrehajtva

42 (II.23.)

Az egészségügyi  ellátó 
egységek (alap-és szakellátás) 

továbbá a központi orvosi 
ügyelet szervezett formában 
történő koordinációjára és 

működésére vonatkozó és a 
biai decentrum hosszú távú 

fejlesztésére vonatkozó 
koncepcióról 

polgármester azonnal Szervezés végrehajtás folyamatos

43 (II.23.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi, Ügyrendi 
és Stratégiai Bizottságának 
2016. évi munkájáról szóló 

beszámolóról

polgármester azonnal Szevezés végrehajtva

44 (II.23.)

Az óvodai beiratkozás 
időpontjáról és 

lebonyolításával kapcsolatos 
kérdésekről

jegyző, óvoda 
vezetője

felhívás 
közzététele: 

2017. március 
1.

  beiratkozás 
lebonyolítása: 
2017. április 

21.

felhívás közzététele: 
Szervezés

  beiratkozás lebonyolítása: 
Benedek Elek Óvoda 

vezetője

végrehajtva

45 (II.23.)
A Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2016. évi pályázati 
támogatásának elszámolásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

46 (II.23.)
Az Ohmüllner Márton 
Alapítvány kérelméről

polgármester azonnal kabinet végrehajtás a többi civil pályázat 
szerződéskötésével együtt

47 (II.23.)
Biatorbágy 3433/1 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal Építési Pont határozat megküldve, végrehajtás 
folyamatban

48 (II.23.)
Biatorbágy, 3674 és 3678 hrsz-

ú ingatlanok belterületbe 
csatolásáról 

polgármester azonnal Építési Pont határozat megküldve, végrehajtás 
folyamatban

49 (II.23.)
Az OBI áruház melletti 

szennyvízátemelő szolgalmi 
jogi bejegyzéséről

polgármester, 
jegyző

azonnal Szevezés szerződés, meghatalmazás aláírva, 
végrehajtás folyamatban

50 (II.23.)

A 10 évnél régebben épült és 
üzembe helyezett víz és 

szennyvízvezetékek szolgalmi 
jogi bejegyzéseinek 

rendezéséről

polgármester, 
jegyző

azonnal Szervezés meghatalmazás aláírva, végrehajtás 
folyamatban

51 (II.23.)

Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal és a Biatorbágyi Juhász 

Ferenc Művelődési Központ 
közötti munkamegosztási 

megállapodásról

polgármester azonnal PÜ szerződés megkötve

52 (II.23.)

Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal és a Biatorbágyi Karikó 

János Könyvtár közötti 
munkamegosztási 
megállapodásról

polgármester azonnal PÜ szerződés megkötve

53 (II.23.)

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy, 
valamint Biatorbágy Város 

Önkormányzata között 
létrejött Együttműködési 

megállapodás 
felülvizsgálatáról

polgármester azonnal Szervezés Együttműködési megállapodás megkötve

54 (II.23.)
Biatorbágy Város 

Főépítészének szerződéséről
polgármester

2017. március 
1.

HR szerződés megkötve

55 (II.23.)

A Sándor–Metternich 
kastélyban kialakításra kerülő 

új tantermek 
fedezetemeléséről

polgármester azonnal BEV NSK-val a szerződésmódosítás 
folyamatban

56 (II.23.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzat 2017. évi 
kommunikációs tervéről

polgármester
217. december 

31.
Kabinet végrehajtás folyamatosan

57 (II.23.)

Beszámoló
a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi munkájáról
jegyző azonnal Szervezés végrehajtva
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58 (II.23.)

Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd 

burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén
(Biatorbágy Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének

30/2017. (I.26.) határozatának 
módosítása)

polgármester azonnal BEV benyújtva a pályázat

59 (II.23.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi 

intézmény-felújítási 
programról

polgármester
2017. 

december 31.
Városgondnokság végrehajtás folyamatosan

60 (II.23.)
A fogorvosi társulás 2017. évi 

költségvetéséről
polgármester azonnal Szervezés, PÜ határozat végrehajtva, a településeknek 

megküldve a határozat

61 (II.23.)
Kálvin tér forgalmi rend 

tanulmánytervről
polgármester azonnal BEV határozat végrehajtva

62 (III.30.)
A 2016. évi köznevelési 

pályázat elszámolásának 
elfogadása

polgármester azonnal Kabinet határozat végrehajtva

63 (III.30.)
A 2017. évi köznevelési 
pályázatok elbírálásáról

polgármester azonnal Szervezés, PÜ végrehajtva

64 (III.30.)

A Biatorbágyon működő civil 
szervezetek pályázat útján 

történő 2016. évi 
támogatásáról

polgármester
2017. 

szeptember 
30.

Szervezés, PÜ szerződések megkötve

65 (III.30.)

A Biatorbágy területén 
működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás 
alapján történő 2017. évi 

támogatásáról

polgármester
2017. 

szeptember 
30.

Szervezés, PÜ szerződések megkötve

66 (III.30.)

A Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének 

Biatorbágyi Alapszervezete 
támogatásáról

polgármester azonnal Szervezés, PÜ szerződés megkötve

67 (III.30.)
Biatorbágy városközpont 

környezetrendezési tervéről
polgármester azonnal Főépítész a terv elkészült, bemutatva

68 (III.30.)

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-
0012 számú, Biatorbágy 

funkcióbővítő városfejlesztése 
projekttel összefüggő műszaki 

és pénzügyi kérdésekről

polgármester azonnal Szervezés szerződés megkötve

69 (III.30.)

Ughy Attila Sándor Táncsics 
utca 9. szám alatti ingatlanban 

foglalkoztató bedolgozói 
helyiség bérlésének 

kérelméről

polgármester 30 nap Szervezés szerződés megkötve

70 (III.30.)

A családsegítő szolgálat 
keretein belül tervezett 

„Beszélj úgy…!” program 
elindításáról

polgármester azonnal Családsegítő végrehajtva

71 (III.30.)

A Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció Cselekvési 

Tervének elfogadásáról

polgármester azonnal Igazgatás végrehajtás folyamatos

72 (III.30.)
Az Egészségház működésével 

kapcsolatos kérdésekről
polgármester azonnal Szervezés felmondás kézbesítve

73 (III.30.)
Az Egészségház működésével 

kapcsolatos kérdésekről
polgármester azonnal Szervezés

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft.  létrehozva, a 

cégbírósághoz a cégpapírok benyújtva 

74 (III.30.)

Biatorbágy, Mester u. 2. szám 
alatti Egészségház egyes 

orvostechnikai eszközeinek 
beszerzése tárgyában indult 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester
2017. április 

15.
Szervezés szerződés megkötve

75 (III.30.)
A Pászti Miklós Alapfokú 

Művészeti Iskola kérelméről
polgármester azonnal PÜ végrehajtás folyamatosan

76 (III.30.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervéről

polgármester azonnal Szervezés végrehajtás folyamatosan

77 (III.30.)

A 2017/2019. évi 
önkormányzati csoportos 

földgáz energia 
közbeszerzésről

polgármester azonnal Szervezés szerződés megkötve

78 (III.30.)

A 2018/2019. évi 
önkormányzati csoportos 

villamos energia 
közbeszerzéséről

polgármester azonnal Szervezés szerződés megkötve



79 (III.30.)
Beszámoló a Városgondnokság 

2016. évi munkájáról
polgármester azonnal Városgondnokság végrehajtva

80 (III.30.)
Ebek összeírásával, 

beazonosításával összefüggő 
feladatokról

polgármester 30 nap Szervezés szerződés megkötve

81 (III.30.) A Losonci utcai támfalról polgármester azonnal Szervezés, BEV a kisajátítási eljárás folyamatban van

82 (III.30.)
A hulladékgyűjtés 

szolgáltatójának 2016. évi 
beszámolójáról

polgármester azonnal Városgondnokság végrehajtva

83 (III.30.)
Az M0 autóút melletti 

ingatlanok szolgalmi jogi 
bejegyzéséről

polgármester azonnal Szervezés meghatalmazás aláírva, végrehajtás 
folyamatban

84 (III.30.)
Biatorbágy, 6718 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal Építési Pont folyamatban van

85 (III.30.)
Biatorbágy, 6715 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal Építési Pont folyamatban van

86 (III.30.)
Biatorbágy, 04/30 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal Építési Pont folyamatban van

87 (III.30.)
Biatorbágy 4914 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről

polgármester, 
jegyző

2017. május 
15.

BEV folyamatban van, június 29-ei ülésen 
napirendi pont

88 (III.30.)

NKA Örökségvédelmi 
kollégiumának pályázata 

Hazai és nemzetközi 
műemlékvédelmi és régészeti 
konferenciák, rendezvények, 
kiállítások, mesterkurzusok és 

szakmai továbbképzések 
megrendezésének, valamint a 

kapcsolódó kiadványok 
megjelentetésének 

támogatására
„Pannon-tenger kincsei – 

műemlékvédelmi konferencia” 
című projekt megvalósításáról

polgármester

pályázat 
benyújtására: 
2017. március 

24.

Kabinet benyújtva a pályázat

89 (III.30.)
Nagy László ingatlanára 
vonatkozó illetékfizetési 

támogatás kéréséről

polgármester, 
jegyző

30 nap Szervezés szerződés megkötve

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 folyamatban van

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

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 aláírás előtt

115 (V.25.)
 Az egészségügyi fejlesztésekre 

kiírt VEKOP pályázatokkal 
összefüggő kérdésekről

polgármester

A beszerzési 
ajánlatok 

bekérésére 
2017. május 

31.

Szervezés folyamatban van, június 29-ei ülésen 
napirendi pont

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
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