
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

142 (VI.13)

A 2018/2019. évi 
önkormányzati csoportos 

villamos energia 
közbeszerzéssel kapcsolatos 

fedezet kiegészítésről

polgármester azonnal Szervezés végrehajtva

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 november 30-i ülésen napirendi pont

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 végrehajtva

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
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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 november 30-i ülésen napirendi pont

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 lezárult

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 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

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 folyamatban van

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 folyamatban van

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

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

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

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

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, díjban nem 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 Sóskútnak megküldve, Sóskút 
felterjesztette, díjban nem 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 folyamatban van

226 (X.16.)
Biatorbágy, 04/27 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

227 (X.16.)
Biatorbágy, 04/28 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról 

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

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 folyamatban van

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 folyamatban van

248 (X.26.)
Biatorbágy, 3612 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal építési pont folyamatban van

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
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