
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

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 végrehajtva

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 végrehajtva

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 végrehajtva

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
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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

32 (II.22.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi, Ügyrendi 
és Stratégiai Bizottságának 
2017. évi munkájáról szóló 

beszámolóról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

33 (II.22.) A 2018. évi Egészségnappal 
összefüggő kérdésekről

polgármester azonnal szerverzés folyamatban van

34 (II.22.)

a járóbeteg-szakellátás 
működtetésével összefüggő 

kérdésekről - működési 
engedélyek módosításáról

polgármester azonnal szervezés a kérelem benyújtva

35 (II.22.)
az iskolaorvosi feladatok 

ellátását biztosító pályázat 
kiírásáról

polgármester
pályázat kiírásra: 

február 28.
szervezés a pályázat kiírásra került

36 (II.22.)
A Gólyafészek Bölcsőde nyári 

zárva tartásáról

A Gólyafészek 
Bölcsőde 
vezetője

azonnal szervezés végrehajtás nyáron

37 (II.22.)
Óvodai beiratkozás 

időpontjainak 
meghatározásáról 

Polgármester
a Benedek Elek 
Óvoda vezetője

felhívás közzététele: 
2018. március 1.

  beiratkozás 
lebonyolítása: 2018. 

április 25.

felhívás közzététele: 
Szervezési Osztály

  beiratkozás lebonyolítása: 
Benedek Elek Óvoda 

vezetője

felhívás közzétéve, beiratkozás április 25-
én

38 (II.22.)
a Benedek Elek Óvoda 

továbbképzési programjáról
polgármester folyamatos Benedek Elek Óvoda vezetője végrehajtás folyamatosan

39 (II.22.)
A Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2017. évi pályázati 
támogatásának elszámolásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

40 (II.22.)

A természeti környezet 
(külterületek) 

felzárkóztatásáról - az 
ÉrtékTérkép Kft. által készített 

megvalósíthatósági 
tanulmányról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

41 (II.22.)
Biatorbágy 3703 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe 

vonásáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

42 (II.22.)
Biatorbágy, 3607/1 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak végrehajtva

43 (II.22.)

Biatorbágy, 95,110 hrsz-ú 
földrészletek 

határrendezéséről, 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

44 (II.22.)

Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés ügyvezető részére átadva, végrehajtva



45 (II.22.)

„Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében 

lévő utak burkolat és 
csapadékvíz-elvezetés javítási 

és felújítási munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 

megindításáról

polgármester azonnal szervezés a közbeszerzési felhívás megjelent, a 
március 29-i ülésen napirendi pont

46 (II.22.)

Beszámoló
a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi munkájáról
jegyző azonnal szervezés végrehajtva

47 (II.22.)
a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás 2018. 
évi költségvetéséről

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

48 (II.22.)

A Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás 2018. 

évre tervezett 
„Szeptemberfeszt” elnevezésű 

társulási programjának 
megvalósításával összefüggő 

kérdésekről

polgármester

Azonnal, az 
előkészületek 
ütemezése a 

Társulási Tanács 
döntésének 

függvényében kerül 
meghatározásra

kabinet végrehajtás folyamatosan

49 (II.22.)

a Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty 

települések Fogorvosi Ügyeleti 
Ellátást Biztosító Társulás 
2018. évi költségvetéséről

polgármester azonnal pénzügy, szervezés végrehajtva

50 (II.22.)
Biatorbágy, Ürgehegy 5090 
hrsz-ú ingatlan elővásárlási 

jogáról való lemondásról
polgármester azonnal szervezés határozat átadva

51 (II.22.)

NKA örökségvédelmi pályázata 
Műemlék épületek és 

építmények 
állagmegóvásának, részleges, 
vagy teljes helyreállításának, 

felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan 

részét képező képzőművészeti 
alkotások restaurálásának 

támogatásáról

polgármester

pályázat 
benyújtásának 

határideje: 2018. 
február 28.

kabinet a pályázat benyújtásra került

52 (II.22.)
a Viadukt Sport Nonprofit Kft 

2018. évi üzleti tervéről
polgármester

költségvetés 
összeállításakor

pénzügy végrehajtva

53 (II.22.)
a Biatorbágyi Közösségi 

Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 
2018. évi üzleti tervéről

polgármester
költségvetés 

összeállításakor
pénzügy végrehajtva

54 (II.22.)
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. 
megszüntetésével összefüggő 

kérdésekről
polgármester azonnal szervezés március 29-i ülésen napirendi pont a 

határozat módosítása

55 (II.22.)
Torbágyi katolikus templom 

restaurálási projektjének 
támogatásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

56 (II.22.)
A Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
udvarprojektről

polgármester 2018. március 5. szervezés szerződés megkötve

57 (II.22.)
a Biatorbágyi Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft 2018. évi üzleti tervéről

polgármester
költségvetés 

összeállításakor
pénzügy végrehajtva

58 (II.22.)

A felajánlott ingatlanok 
megvásárlásáról – a 

Biatorbágy 3656 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról

polgármester, 
jegyző

2018. március 15. műszak adásvételi szerződés megkötve

59 (II.22.)

A felajánlott ingatlanok 
megvásárlásáról – a 

Biatorbágy 114/1 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról

polgármester, 
jegyző

2018. március 15. műszak szerződés megkötve

60 (II.22.)

A felajánlott ingatlanok 
megvásárlásáról - a Biatorbágy 
1861 és 1862 hrsz ingatlanok 

megvásárlásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak ingatlan tulajdonos értesítve

61 (II.22.)
Szavazatszámláló bizottsági 

tagok megválasztásáról
HVI vezetője 2018. március 18. szervezés végrehajtva

62 (III.29.)
A Kolozsvári úti sportpálya 

használati rendjének 
felülvizsgálatáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés házirend módosítva, végrehajtva

63 (III.29.)
Javaslat a településképi 

rendelet (TKR) partnerségi 
egyeztetésének lezárására

polgármester azonnal főépítész, műszak végrehajtva

64 (III.29.)
a hulladékgyűjtés 

szolgáltatójának 2017. évi 
beszámolójáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva



65 (III.29.)

Az Egészségház járóbeteg-
szakellátása – Sóskút 

községgel kötendő 
együttműködési 
megállapodásról

polgármester 2018. április 1. szervezés együttműködési megállapodás megkötve

66 (III.29.)
A Humanitarius települési cím 

elnyeréséről szóló pályázati 
felhívás

polgármester 2018. március 30. kabinet pályázat benyújtásra került

67 (III.29.)

Mammográfiás 
szűrővizsgálatról II.- 

időpontváltozásról illetve a 
megállapodás elfogadásáról

polgármester 2018. március 31. szervezés a szűrővizsgálat elvégezve, végrehajtva

68 (III.29.)

A Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
gépjárműbeszerzésének 

átcsoportosításáról

polgármester 2018. április 30. városgondnokság, pénzügy végrehajtva

69 (III.29.)
A Határtalanul Kárpátaljai 

Szolidaritási Program 
pályázatról

polgármester azonnal kabinet pályázat benyújtásra került

70 (III.29.)
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 2018. évi 
rendezvénytervéről

polgármester folyamatos JFMK vezetője végrehajtás folyamatosan

71 (III.29.)
Az ifjúságpolitikai koncepció 

cselekvési tervének 
elfogadásáról

polgármester folyamatos ifjúsági koordinátor végrehajtás folyamatosan

72 (III.29.)
A 2018. évi köznevelési 
pályázatok elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés, pénzügy végrehajtva

73 (III.29.)

A Biatorbágyon működő civil 
szervezetek pályázat útján 

történő 2018. évi 
támogatásáról

polgármester 2018. április 30. szevezés, pénzügy végrehajtva

74 (III.29.)

A Biatorbágy területén 
működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás 
alapján történő 2018. évi 

támogatásáról

polgármester
2018. szeptember 

30.
szervezés, pénzügy szerződések megkötve

75 (III.29.)
A Viadukt Lovas Egyesület 

kérelméről
polgármester 2018. augusztus 31. szervezés, pénzügy szerződés megkötve

76 (III.29.)
A Biatorbágyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület kérelméről
polgármester azonnal szervezés, pénzügy végrehajtva

77 (III.29.)
A Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetének 
kérelméről

polgármester 2018. április 30. szervezés, pénzügy végrahajtva

78 (III.29.)
Nem biatorbágyi székhelyű 
szervezetek támogatásáról - 

Az érdi tűzoltóság kérelméről 
polgármester azonnal kabinet, szervezés végrehajtva

79 (III.29.)

A térítésmentesen 
hozzáférhető 

településrendezési 
eszközökhöz szükséges térképi 

adatbázis igényléséről

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

80 (III.29.)

a Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében 
lévő utak, járdák, parkolók, 

csomópontok 2018. évi 
felújítási és építési 
keretösszegének 
felhasználásáról

polgármester azonnal műszak pályázat benyújtásra került

81 (III.29.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi 

kommunikációs
feladatainak megvalósulásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

82 (III.29.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzat 2018. évi 
kommunikációs tervéről

polgármester 2018. december 31. kabinet végrehajtás folyamatosan

83 (III.29.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2018. évi 
közbeszerzési tervéről

polgármester, 
jegyző

2018. december 31. szervezés végrehajtás folyamatosan

84 (III.29.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata közbeszerzési 

szabályzatának 
felülvizsgálatáról

jegyző 2018. április 15. szervezés végrehajtva

85 (III.29.)

A polgármester és az 
alpolgármesterek 2018. évi 

béren kívüli juttatásának 
(cafetéria) meghatározásáról

jegyző azonnal HR végrehajtva

86 (III.29.)
Pályázat kiírása az Összefogás 

Építési Alapból igényelhető 
támogatásra

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

87 (III.29.)
A Zsámbéki Medence 

Regionális Területfejlesztési 
Társulás megszüntetéséről

polgármester azonnal kabinet határozat megküldve



88 (III.29.)
a Tópark településrendezési 

szerződésének módosításáról
polgármester 2018.05.31 szervezés határozat megküldve, a 

szerződésmódosítás folyamatban van

89 (III.29.)
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. 
megszüntetésével összefüggő 

kérdésekről
polgármester azonnal szervezés cégbírósághoz a megszüntetés benyújtva

90 (III.29.)
Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetői 

megbízásáról
polgármester 2018. április 25. szervezés szerződés megkötve

91 (III.29.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 2051 Biatorbágy, József 

Attila utca 9255 hrsz-ú 
belterületi ingatlan 

értékesítése

polgármester azonnal műszak szerződés megkötve

92 (III.29.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonában 

lévő, 2051 Biatorbágy Nagy 
utca 22. 204/1 hrsz-ú 

belterületi ingatlanrész 
értékesítésére beadott 
pályázatok elbírálásáról

polgármester azonnal műszak szerződés megkötve

93 (III.29.)

A „Népi építészeti emlékek 
helyreállítása –Biatorbágy, 

Nagy utca 31. alatti ingatlan 
(Bábosház) felújítási 

munkáinak kivitelezése” 
tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

94 (III.29.)

A „Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében 

lévő utak burkolat és 
csapadékvíz-elvezetés javítási 

és felújítási munkái” 
tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárásról

polgármester
2018. április 1. 

szerződéskötésre
szevezés szerződés megkötve

95 (III.29.)
A Karikó János Művészeti Díj 

adományozásáról
polgármester 2018. április 20. kabinet díj átadva

96 (IV.24.)

Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd 

burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén

polgármester azonnal műszak pályázat benyújtásra került

97 (IV.26.)
Tájékoztató Biatorbágy 

közbiztonságának 2017. évi 
helyzetéről

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

98 (IV.26.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásáról 

és kapcsolódó önrész 
biztosításáról

polgármester azonnal intézményvezető pályázat benyújtásra került

99 (IV.26.)
Beszámoló a Városgondnokság 

2017. évi munkájáról
polgármester azonnal városgondnokság végrehajtva

100 (IV.26.)
A Gólyafészek Bölcsőde 2018 

évi önköltség számítási 
szabályzatának elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

101 (IV.26.)
„Egészséges Budapest 

Program” pályázathoz való 
csatlakozásról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

102 (IV.26.)

a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

103 (IV.26.)

A Nemzeti Sportközpontokkal 
előzetes együttműködési 

megállapodás a Biatorbágyon 
létesítendő új szakgimnázium 

építésének előkészítéséről

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

104 (IV.26.)

A Biatorbágy belterület 9554, 
9555, 9556, 9557, 9558 hrsz-ú 

ingatlanok adásvételi 
szerződéséről

polgármester azonnal szervezés
szerződés megkötve, a földhivatal a 
tulajdonjogot az önkormányzatnak 

bejegyezte

105 (IV.26.)
Tervezett Szakgimnázium 
területének újraosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

106 (IV.26.)
Biatorbágy, Repkény utca 

területének kiterjesztéséről
polgármester azonnal műszak végrehajtva

107 (IV.26.)
Biatorbágy, 9285/3 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának 

megváltoztatásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van



108 (IV.26.)

Biatorbágy, 3623 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe 

vonásáról szóló 17/2018. 
számú  határozat javításáról

polgármester azonnal műszak végrehajtva

109 (IV.26.)
Elővásárlás jogról való 

lemondással összefüggő 
kérdésekről

polgármester azonnal műszak folyamatban van

110 (IV.26.)
Biatorbágy 2756 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatos 

elővásárlás jogról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

111 (IV.26.)
A „Népi építészeti emlékek 
helyreállítása” pályázatról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

112 (IV.26.) A Defactoring Zrt. Kérelméről
polgármester, 

jegyző
 2018. május 31. műszak folyamatban van

113 (IV.26.)
Biatorbágy, Katalin út (041 

hrsz) megvásárlásáról
polgármester, 

jegyző
 2018. július 31. műszak szerződés megkötve

114 (IV.26.)
Fedák József Testnevelés és 
Sport Díj adományozásáról

polgármester A magyar sport napja kabinet átadva augusztus 20-án

115 (IV.26.)
A „Szép Porta Biatorbágyért” 

díj adományozásáról
polgármester azonnal kabinet átadva

116 (V.3.)

Biatorbágy, Kolozsvári utcai 
sportpálya környezetére 

hatályos helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) módosítási 

eljárása során megtartott 
partnerségi egyeztetés 

lezárásáról

polgármester azonnal főépítész, műszak állami főépítésznek a határozat 
megküldve

117 (V.3.)

A Nemzeti Sportközpontokkal 
együttműködési megállapodás 
a Biatorbágyon létesítendő új 

általános iskola építéséről

polgármester azonnal szervezés A szerződés aláírás előtt

118 (V.31.) 

az önkormányzati tulajdonban 
lévő járdák és buszvárók 
javításának, építésének 

sorrendjéről

polgármester, 
jegyző

folyamatos műszak folyamatban van

119 (V.31.) 

a Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében 

lévő utak, csomópontok 2018. 
évi építésének sorrendjéről

polgármester, 
jegyző

folyamatos műszak folyamatban van

120 (V.31.) 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői 

beosztásának 
véleményezéséről

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

121 (V.31.) 

Az alapellátásban dolgozó 
orvosok (felnőtt- és gyermek 

háziorvos, fogorvos)
 kötelező adatszolgáltatásáról 

szóló 290/2004.(11.25.) Öh. sz. 
határozat felülvizsgálatáról

polgármester azonnal szervezés folyamatban van

122 (V.31.) 

Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok működési 

feltételeinek
támogatására című pályázatról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

123 (V.31.) 
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 2018. évi nyári 
nyitvatartási rendjéről

polgármester azonnal JFMK vezetője végrehajtás folyamatosan

124 (V.31.) 
A Karikó János Könyvtár 2018. 
évi nyári nyitvatartási endjéről

polgármester azonnal Könyvtár vezetője végrehajtás folyamatosan

125 (V.31.) 
Óvodai csoportszám és 

csoportlétszámok 
meghatározásáról

polgármester azonnal Óvoda vezetője végrehajtás folyamatosan

126 (V.31.) 

A tanulócsoportok elhelyezése 
az általános iskolák 

épületében 2018 
szeptemberétől 

(megállapodás az 
osztálytermek használatáról)

polgármester azonnal szervezés
a szerződéstervezet a tankerület részére 

megküldve, a szerződés aláírása 
folyamatban van

127 (V.31.) 
Önkormányzati intézményi 

ingatlanok fenntartási, 
jókarbantartási koncepciójáról

polgármester, 
jegyző

folyamatos műszak végrehajtás folyamatosan

128 (V.31.) 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi 

nyári karbantartási 
programjáról

polgármester
2018. szeptember 

30.
városgondnokság folyamatban van

129 (V.31.) 
Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
csatolásáról 

polgármester azonnal műszak folyamatban van



130 (V.31.) 

Önkormányzati ingatlanok 
bérleti szerződéseinek 

felülvizsgálatáról – 
Haszonkölcsön illetve 

földhaszonbérleti 
szerződésekről

polgármester azonnal műszak, szervezés végrehajtva

131 (V.31.) 
Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 

186 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatról

polgármester azonnal műszak, szervezés a pályázat kiírásra került

132 (V.31.) 

A Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

Udvarprojekt – kiegészítő 
támogatás igényléséről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

133 (V.31.) 

A „KEHOP-1.2.1 Helyi 
klímastratégiák kidolgozása, 

valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” 

tárgyú pályázat benyújtásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

134 (V.31.) 
Iskolai gyermekétkeztetéshez 

kapcsolódó adminisztratív 
kérdésekről

polgármester azonnal szervezés folyamatban van

135 (V.31.) 

„A közétkeztetés szolgáltatás 
biztosítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester
Hirdetmény 

benyújtására: 2018. 
június 5.

szervezés végrehajtva

136 (V.31.) 
Összefoglaló jelentés a 2017. 

évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról

polgármeser, 
jegyző

azonnal pénzügy végrehajtva

137 (V.31.) 
a 2017 évi közbeszerzési 
statisztika elfogadásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

138 (V.31.) 

A Biatorbágyi Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. 

beszámolója a 2017. évi 
működéséről

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

139 (V.31.) 

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 
beszámolója a 2017. évi 
működéséről és Alapító 

Okiratának módosításáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

140 (V.31.) 

A Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. beszámolója a 2017. évi 

működéséről 

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

141 (V.31.) 
Az önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok éves 
beszámolási kötelezettségéről

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

142 (V.31.) 

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 azonnal szervezés végrehajtva

143 (V.31.) 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

titkár személyi változásról
polgármester 2018. június 1. szervezés végrehajtva

144 (V.31.) 
Síró Zoltán által benyújtott 

kifogásról
polgármeser, 

jegyző
azonnal szervezés végrehajtva

145 (V.31.) 
„Kulturált Települési 

Környezet Díj 
adományozásáról”

polgármester 2018. június 30. kabinet felterjesztve

146 (V.31.) 
„Biatorbágyért” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester 2018. május 31. kabinet a kitüntetés a Városünnepen átadva

147 (V.31.) 
„Biatorbágy Városért 
Életműdíj” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester 2018. május 31. kabinet a kitüntetés a Városünnepen átadva

148 (V.31.) 
„Török Henrik Pedagógus Díj” 
kitüntetés adományozásáról

polgármester 2018. május 31. kabinet a kitüntetés a Pedagógusnapon átadva

149 (V.31.) 
„Szász Gyula Egészségünkért 

Díj” adományozásáról
polgármester 2018. május 31. kabinet a kitüntetés átadva

150 (V.31.) 
A „Szép Porta Biatorbágyért” 

díj adományozásáról
polgármester 2018. június 15. kabinet a kitüntetés a Városünnepen átadva

151 (V.31.) 
A „Szép Porta Biatorbágyért” 

díj adományozásáról
polgármester 2018. június 15. kabinet a kitüntetés a Városünnepen átadva

152 (VI.13.)

A helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatával összefüggő 

kérdésekről - A CTPark 
cégcsoporttal kötendő 

településrendezési 
szerződésről

polgármester

a településrendezési 
szerződés 

megkötésére 2018. 
június 15.

főépítész a szerződés megkötve



153 (VI.13.)

A biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjáról – a 
Fővárosi Vízművek Zrt-vel 

kötött kétoldalú Megvalósulási 
Megállapodás módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a szerződés megkötve

154 (VI.28.)

A biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjáról – a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 

kötött kétoldalú Megvalósulási 
Megállapodás módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a szerződés megkötve

155 (VI.28.)
Az iskola-egészségügyi 

feladatok ellátásról szóló 
pályázat elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

156 (VI.28.)
A Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elkészítésével 

kapcsolatos feladatokról 
polgármester

• a képzésre történő 
jelentkezésre: 2018. 

június 30. 
• Biatorbágy Város új 

Helyi 
Esélyegyenlőségi 

Program 
elkészítésére és a 

Képviselő-testület elé 
terjesztésére: 2018. 

november 30.

igazgatás

a jelentkezés határidőre megtörtént, a 
képzés szeptember 27-én indul, a 
november 30-i ülésre az új HEP a 

képviselő-testület elé kerül beterjesztésre

157 (VI.28.)

Oktatásszervezési kérdésekről
2018. szeptember 1-ei 

iskolakezdésről (konténer és 
ebédlőbővítés)

polgármester 2018. augusztus 24. műszak végrehajtva

158 (VI.28.)
Iskolaudvarokkal kapcsolatos 

kérdésekről
polgármester, 

jegyző
folyamatos műszak folyamatban van

159 (VI.28.)
Óvodai státuszbővítéssel 
összefüggő kérdésekről

polgármester 2018. szeptember 1. pénzügy végrehajtva

160 (VI.28.)
Biatorbágy 3418/1 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

161 (VI.28.)
Biatorbágy 3419/1 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

162 (VI.28.)
Biatorbágy, 3718/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

163 (VI.28.)
Biatorbágy, 6718/1 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

164 (VI.28.)
Az Összefogás Építési Alap 
pályázatainak elbírálásáról

polgármester azonnal műszak végrehajtva

165 (VI.28.)
Városi Jégcsarnok építéséről 

IV. – a kiviteli tervekkel 
összefüggő kérdésekről

polgármester 2018. július 15. szervezés végrehajtva

166 (VI.28.)
Fábiánné Pammer Katalin 

Anna által benyújtott 
kifogásról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

167 (V.28.)
Ingatlanvásárlással összefüggő 

kérdésekről
polgármester, 

jegyző
2018. július 30 műszak hagyatéki eljárás lefolytatása miatt 

folyamatban van

168 (VI.28.)

Biatorbágy Város 
Tulajdonában lévő, 2051 

Biatorbágy Gárdonyi köz 2., 
186 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről

polgármester azonnal műszak, szervezés szerződés megkötve

169 (VII.19.) Dabat Izabella kérelméről polgármester azonnal kabinet szerződés megkötve

170 (VII.19.)

Az 5. KER. PROPERTY 
Ingatlanforgalmazó Kft. által 

benyújtott telepítési 
tanulmánytervről

polgármester azonnal főépítész folyamatban van

171 (VII.19.)
A helyi piaccal kapcsolatos 

pályázaton való részvételről
polgármestert

2018. szeptember 
26. pályázat 

benyújtására, 2019. 
december 31. 
kivitelezésre

műszak a pályázatíróval, tervezővel  szerződések 
megkötve

172 (VII.19.)
Sportpark és futópálya 

megvalósításáról
polgármester azonnal szervezés folyamatban van, szeptermber 27-i ülésen 

napirendi pont

173 (VII.19.)
„Kölcsey utcai útépítés” 

tárgyban közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester azonnal szervezés az eljárás megindításra került, a 
szeptember 19-i ülésen lezárásra

174 (VII.19.)
Dévay utcai óvoda 

tetőfelújításáról
polgármester azonnal műszak a közbeszerzési felhívás megjelent, a 

szeptember 27-i ülésen napirendi pont

175 (VII.19.)

Az Egészségház járóbeteg-
szakellátása – Pusztazámor 

községgel kötendő 
együttműködési 
megállapodásról

polgármester 2018. augusztus 1. szervezés szerződés megkötve



176 (VII.19.)
A CTPark cégcsoporttal 

kötendő településrendezési 
szerződés módosításáról

polgármester azonnal főépítész szerződés módosítás megkötve

177 (VII.19.)
A Viadukt SE TAO pályázatáról 

az iharosi sportpályára – 
tervek elkészültéről

polgármester 2018. december 31. műszak
A 189/2018. (VIII. 28.) határozat 

módosította, a pályázat 2018. szeptember 
27-én kerül benyújtásra

178 (VII.19.)
A Pátria pincével kapcsolatos 

kérdésekről
polgármester 2018. november 30. városgondnokság folyamatban van

179 (VII.19.)

a Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
– státuszbővítési kérelmekről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a szabályzat módosítva

180 (VII.19.)
Biatorbágy 4583 hrsz.-ú 

ingatlanon elővásárlási jog 
fenntartása

polgármester azonnal műszak határozat megküldve

181 (VII.19.)

A „Közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítása” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester 2018. október 30. szervezés szerződés megkötve

182 (VIII.28.)
A helyi piaccal kapcsolatos 

pályázaton való részvételről II. 
– a vázlatterv elfogadásáról

polgármester
2018. szeptember 

19.
szervezés a terv elkészült, a pályázat benyújtásra 

került

183 (VIII.28.)
A Biatorbágyi Népdalkör 
támogatási kérelméről

polgármester 2018. szeptember 6. kabinet, szervezés végrehajtva

184 (VIII.28.)
A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú 
állami tulajdonú ingatlan 

megvásárlásáról
polgármester azonnal műszak folyamatban van

185 (VIII.28.)

Az Egészségház működésével 
összefüggő kérdésekről – a 

befogadott többletkapacitások 
alapján Egészségügyi 

közreműködői szerződés 
módosításáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

186 (VIII.28.)

A Boldog Gizella Alapítvánnyal 
kötendő 2018/2019 évi 

együttműködési 
megállapodásról

polgármester 2018. augusztus 31. szervezés végrehajtva

187 (VIII.28.)

A Viadukt Lovas Egyesület 
kérelméről szóló 75/2018. (III. 

29.) képviselő-testületi 
határozat módosításáról

polgármester azonnal szerverzés végrehajtva

188 (VIII.28.)

Az Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének 
támogatására 

(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2
018) kiírt pályázaton való 

részvételről

polgármester
2018. szeptember 

10.
szevezés a pályázat benyújtásra került

189 (VIII.28.)
Az MLSZ Országos Pályaépítési 

Programjáról az iharosi 
sportpályára

polgármester
2018. szeptember 

10.
szervezés

a pályázati határidő módosult október 1-
re, a pályázat szeptember 27-én kerül 

benyújtásra

190 (VIII.28.)

A „Dévay utcai óvoda-épület 
tetőfelújítása” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

191 (VIII.28.)
Dévay utcai óvoda 

tetőfelújításáról
polgármester azonnal műszak a felhívás újra kiírásra került

192 (IX.19.)

A helyi piaccal kapcsolatos 
pályázaton való részvételről 

III. – a pályázati anyag 
benyújtásáról

polgármester

2018. szeptember 
26. pályázat 

benyújtására, 2019. 
december 31. 
kivitelezésre

műszak a pályázat benyújtásra került

193 (IX.19.)

Az Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének 
támogatására 

(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2
018) kiírt pályázaton való 

részvételről II.

polgármester
2018. szeptember 

27.
műszak a pályázat szeptember 27-én benyújtásra 

kerül

194 (IX.19.)

A „Kerékpárutak 
létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén 
(PM_KEREKPARUT_2018)” 

című pályázattal összefüggő 
kérdésekről

polgármester
2018. szeptember 

24.
műszak a pályázat benyújtásra került



195 (IX.19.)

A „Kerékpárutak 
létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén 
(PM_KEREKPARUT_2018)” 

című pályázattal összefüggő 
kérdésekről – pályázatíró 

kiválasztásáról

polgármester
2018. szeptember 

24.
szervezés a szerződés megkötve

196 (IX.19.)

A III. Magyarnak lenni 
szülőföldemen 

testvértelepülési pedagógus 
konferencia megrendezéséről

polgármester azonnal kabinet, pénzügy végrehajtva

197 (IX.19.)
A „Kölcsey utcai útépítés ” 

tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás elbírálásáról

polgármester
2018. szeptember 

30.
szervezés folyamatban van
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