
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

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 szerződés megkötve

118 (V.31.) 

az önkormányzati tulajdonban 
lévő járdák és buszvárók 
javításának, építésének 

sorrendjéről

polgármester, 
jegyző

folyamatos műszak végrehajtva

119 (V.31.) 

a Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében 

lévő utak, csomópontok 2018. 
évi építésének sorrendjéről

polgármester, 
jegyző

folyamatos műszak végrehajtva

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 végrehajtva

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 szerződés megkötve

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 végrehajtva

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 végrehajtva

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
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134 (V.31.) 
Iskolai gyermekétkeztetéshez 

kapcsolódó adminisztratív 
kérdésekről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

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 végrehajtva

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 1.,2. pont végrehajtva, 3. pont 
végrehajtása folyamatban van

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 2018. október 25-i ülésen napirendi pont

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

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

tárgyban közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

174 (VII.19.)
Dévay utcai óvoda 

tetőfelújításáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

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 végrehajtva

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 a szerződés megkötve

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 került 

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 végrehajtva

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 végrehajtva

198 (IX.27.)

A Boldog Gizella Alapítvánnyal 
kötendő 2018/2019. tanévre 

vonatkozó feladat-ellátási 
szerződésről

polgármester 2018. október 15. szervezés szerződés megkötve



199 (IX.27.)
a Kolozsvári utcai sportpálya 

használati rendjének 
módosításáról

polgármester azonnal műszak, Viadukt Kft. a határozat a Viadukt Kft-nek megküldve

200 (IX.27.)
Torbágyi temető 
ravatalozójának 

rehabilitációjáról
polgármester 2018. október 30. műszak folyamatban van

201 (IX.27.)
A HÉSZ felülvizsgálatának 

eljárási rendjéről
polgármester azonnal főépítész végrehajtás folyamatosan

202 (IX.27.)
a Budapest-Balaton 

kerékpárút nyomvonalának 
terveiről

polgármester
NIF Zrt. felé történő 
megküldésre 2018. 

október 5.
műszak a határozat a NIF Zrt-nek átadva

203 (IX.27.)

A temetőről és a 
temetkezésről szóló 20/2007. 

(12. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

204 (IX.27.)

a Biatorbágyi Értéktár 
Bizottság 2018. I. félévi 

működéséről szóló 
beszámolóról

polgármester azonnal Értéktár Bizottság Titkára végrehajtva

205 (IX.27.)

Az Egészséges Budapest 
Programban elnyert 

támogatással összefüggő 
együttműködési 
megállapodásról

polgármester
2018. szeptember 

30.
szervezés szerződés megkötve

206 (IX.27.)

a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való
2019. évi csatlakozásról

polgármester

Határidő a 
Csatlakozási 

Nyilatkozat aláírása 
és regisztrálás 
tekintetében: 

  2018. október 3.
 Határidő a pályázat 

kiírás megjelentetése 
tekintetében: 

  2018. október 5.

igazgatás végrehajtva

207 (IX.27.) A tanévkezdés tapasztalatairól polgármester 2018. október 30. műszak végrehajtva

208 (IX.27.)
A német nyelvű 

helységnévtáblák 
kihelyezéséről

polgármester 2019. május 31. műszak, kabinet folyamatban

209 (IX.27.)
A Rákóczi Szövetség 

támogatása
polgármester 2019. október 5. pénzügy végrehajtva

210 (IX.27.)
Városközpont – Helyi piac 

telekalakításáról
polgármester, 

jegyző
azonnal műszak végrehajtva

211 (IX.27.)
A kátyúzási keret 
felhasználásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatosan

212 (IX.27.)
Völgyhíd TV stúdió elhelyezési 

kérelméről
polgármester, 

jegyző
2018. november 30. szervezés az üzemeltetési szerződés megkötve

213 (IX.27.)

Az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjáról az Iharosi 

sportpályára
kapcsolódó külső út-támfal és 

közműépítési feladatokról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

214 (IX.27.)

A 2019-2033-as időszakra 
vonatkozó Víziközmű-

szolgáltatási ágazat Gördülő 
Fejlesztési Tervének 

elfogadásáról

polgármester azonnal műszak a határozat a Fővárosi Vízműveknek 
megküldve

215 (IX.27.)

Biatorbágy Szabadidős – 
Egészség Sportpark és 

futópálya megvalósításáról 
szóló konzorciumi 
megállapodásról

 polgármester azonnal szervezés, műszak a konzorciumi megállapodás megkötésre 
került

216 (IX.27.)
A Lelkes művészcsalád 

kiállításának támogatási 
kérelméről

polgármester azonnal kabinet, pénzügy végrehajtva

217 (IX.27.)

„Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd 

burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás kiírásáról

polgármester 2018. október 5. szervezés, műszak végrehajtva

218/A (IX.27.) Pest Megye Díszpolgára Díj polgármester 2018. október 1. kabinet felterjesztve
218/B (IX.27.) Év Polgárőre Díj polgármester 2018. október 1. kabinet felterjesztve
218/C (IX.27.) Év Tűzoltója Díj polgármester 2018. október 1. kabinet felterjesztve
218/D (IX.27.) Nemzetiségekért Díj polgármester 2018. október 1. kabinet felterjesztve
218/E (IX.27.) Év Legjobb Csapata Díj polgármester 2018. november 6. kabinet felterjesztve
218/F (IX.27.) Év Gazdálkodója Díj polgármester 2018. november 1. kabinet felterjesztve
218/G (IX.27.) Év Iparosa Díj polgármester 2018. november 1. kabinet felterjesztve
218/H (IX.27.) Pest Megyéért Emlékérem polgármester 2018. november 1. kabinet felterjesztve
218/I (IX.27.) Év Kisvállalkozása Díj polgármester 2018. november 1. kabinet felterjesztve

219 (IX.27.)

A „Dévay utcai óvoda-épület 
tetőfelújítása” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester 2018. október 15. szervezés szerződés megkötve, kivitelezés 
megtörtént



220 (IX.27.)

lakáscélú helyi támogatás 
megállapítása iránti kérelem 

elbírálása ügyében benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról

polgármester azonnal igazgatás határozat megküldve

221 (X.25.)

Biatorbágy közösségi 
közlekedésének 

felülvizsgálatáról - vizsgálati 
dokumentáció elfogadásáról

polgármester

A részletes ütemterv 
és műszaki leírás 

elkészítésére: 2019. 
január 

szervezés végrehajtva

222 (X.25.)
A Biatorbágyi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
elhelyezéséről

polgármester azonnal műszak folyamatban van

223 (X.25.)
Beépítésre nem szánt 

területek felzárkóztatásáról III. 
forduló

polgármester azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

224 (X.25.)

A 4/2000.(05.01.) 
közművelődési rendelet 
felülvizsgálatáról, és új 

kulturális koncepció 
megalkotásáról

polgármester

új kulturális 
koncepció 

tervezetének 
kidolgozására 45 

nap, véleményezésre 
20 nap.

JFMK igazgató, kabinet folyamatban van

225 (X.25.)
A Benedek Elek Óvoda 

2018/2019-es nevelési évének 
munkatervéről

Benedek Elek 
Óvoda vezetője

folyamatos óvoda vezetője végrehajtás folyamatosan

226 (X.25.)
Óvodai álláshelyek 

betöltéséről
polgármester 2018. november 1. óvoda vezetője végrehajtva

227 (X.25.)
Közétkeztetéssel kapcsolatos 

technikai kérdésekről
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

228 (X.25.)
A Biatorbágy 015/20, és a 
015/21 hrsz-ú ingatlanok 
földhivatali átvezetéséről

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

229 (X.25.)
A Katalin hegy 3149 hrsz-ú út 

elnevezéséről
polgármester azonnal műszak végrehajtva

230 (X.25.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2019. évi 

belső ellenőrzési tervéről és a 
stratégiai ellenőrzési tervről

jegyző 2019. december 31. pénzügy végrehajtás folyamatosan

231 (X.25.)
Budaörs járási székhely 
kialakítási kérelméről

polgármester 2018.10.31 kabinet végrehajtva

232 (X.25.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2018. évi 
közbeszerzési tervéről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

233 (X.25.)
Az iharos-völgyi tábor üzleti és 

üzemeltetési tervéről
polgármester, 

jegyző
azonnal pénzügy végrehajtva

234 (X.25.)
A fonyódligeti üdülő üzleti és 

üzemeltetési tervéről
polgármester, 

jegyző
azonnal pénzügy végrehajtva

235 (X.25.)
A Tűzoltó utcai 

Gyermekklinika támogatásáról 
polgármester, 

jegyző
2018.11.15 kabinet, szervezés szerződés megkötve

236 (X.25.)
A budaörsi mentőállomás 

támogatási kérelméről
polgármester, 

jegyző
2018.11.15 kabinet, szervezés szerződés megkötve

237 (X.25.)
Csokonai utcai ingatlan 

felajánlásáról
polgármester, 

jegyző
2018.11.30 műszak a szerződés aláírás előtt

238 (X.25.)
Ingatlanvásárlással összefüggő 

kérdésekről
polgármester, 

jegyző
2018.11.30 műszak a szerződés aláírás előtt

239 (XI.29.)
Beszámoló a Budakörnyéki 

Közterület-felügyelet 2018. évi 
működéséről 

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

240 (XI.29.)

Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú 
ingatlant érintő telepítési 

tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelméről

polgármester, 
jegyző

folyamatos főépítész folyamatban van

241 (XI.29.)

 Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú 
ingatlant érintő telepítési 

tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelméről 

(M1 teljes értékű csomópont 
kialakításával összefüggő 

kérdésekről)

polgármester, 
jegyző

folyamatos főépítész folyamatban van

242 (XI.29.)

Az 5. KER. PROPERTY 
Ingatlanforgalmazó Kft-vel 

kötendő településrendezési 
szerződésről

polgármester

a településrendezési 
szerződés 

megkötésére 2018. 
december 15.

főépítész szerződés megkötve

243 (XI.29.)
A DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. Kérelméről
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

244 (XI.29.)
A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2019. évre 
szóló ellátási szerződéséről

polgármester 2018. december 31. szervezés szerződés megkötve

245 (XI.29.)
Biatorbágy város új Helyi 

Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadásáról

polgármester

a Helyi 
Esélyegyenlőségi 

Program 
felülvizsgálatára és a 
Képviselő-testület elé 
terjesztésére: 2020. 

november 30.

igazgatás végrejhajtás folyamatosan a programnak 
megfelelően



246 (XI.29.)

 Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 2019. évi 
munkatervéről

polgármester, 
bizottsági 
elnökök

2019. december 31. szervezés végrehajtás folyamatosan

247 (XI.29.) A köznevelési koncepcióról polgármester folyamatos kabinet végrehajtás folyamatosan

248 (XI.29.)

A Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

fenntartásának és 
működtetésének átvételével 
összefüggő véleményezésről

polgármester

A települési 
önkormányzat 

támogató 
nyilatkozata: 2018. 

december 10. 
Együttműködési 

megállapodás 
felülvizsgálatára: 
2019. január 31.

kabinet
a véleményezés megküldve, a napirendi 

ponthoz kapcsolódó előterjesztések a 
januári soros ülésen napirendi pontok

249 (XI.29.)

A Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

fenntartásának és 
működtetésének átvételével 
összefüggő véleményezésről 

(egy általános tantervű képzés 
elindításának vizsgálatáról)

polgármester 2019. január 31. kabinet
a véleményezés megküldve, a napirendi 

ponthoz kapcsolódó előterjesztések a 
januári soros ülésen napirendi pontok

250 (XI.29.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2019. évi 
rendezvénytervéről

polgármester, 
jegyző

folyamatos JFMK vezetője végrehajtás folyamatosan

251 (XI.29.)
Biatorbágy, 6606/2 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

252 (XI.29.)

A Biatorbágyi Benedek Elek 
Óvoda köznevelési pályázaton 

megmaradt összegének 
felhasználásáról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

253 (XI.29.)
Biatorbágyi játszóterek 

közvilágításának fejlesztéséről
polgármester 2019. április 30. műszak végrehajtás a 2019. évi költségvetés 

elfogadása után

254 (XI.29.)
Petőfi köz 93/2 hrsz. ingatlan 

közérdekű felajánlásáról
polgármester azonnal műszak szerődés megkötésre került

255 (XI.29.)
Önkormányzati Magyar 

Államkötvény vásárlásának 
lehetőségéről

polgármester azonnal pénzügy A MÁK-nál az értékpapír számlanyitás 
folyamatban van

256 (XI.29.)

A HICOMMERZ 
Ingatlanhasznosító és 

Kereskedelmi Kft.-vel kötött 
ajándékozási szerződésről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

257 (XI.29.)

A Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 
módosításáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

258 (XI.29.)
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ előirányzat-
módosítási kérelméről

polgármester, 
jegyző

azonnal pénzügy végrehajtva

259 (XI.29.)
A Karikó János Könyvtár 

költségvetésének 
módosításáról 

polgármester, 
jegyző

2019. januári 
munkaterv szerinti 

testületi ülés
pénzügy végrehajtva

260 (XI.29.)
A Biatorbágyi Általános Iskola 

intézményvezetői álláshely 
pályázat véleményezéséről

polgármester 2018. december 15. kabinet véleményezés megküldve

261 (XII.17.)

A járóbeteg- szakellátás 
igénybevételéről szóló Páty 

községgel kötött 
Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2018. december 31. szervezés Együttműködési Megállapodás megkötve

262 (XII.17.)

A járóbeteg- szakellátás 
igénybevételéről szóló 

Herceghalom községgel kötött 
Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2018. december 31. szervezés Együttműködési Megállapodás megkötve

263 (XII.17.)

A járóbeteg- szakellátás 
igénybevételéről szóló Sóskút 

községgel kötött 
Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2018. december 31. szervezés Együttműködési Megállapodás megkötve

264 (XII.17.)

A járóbeteg- szakellátás 
igénybevételéről szóló 
Pusztazámorra kötött 

Együttműködési 
Megállapodásról

polgármester 2018. december 31. szervezés Együttműködési Megállapodás megkötve

265 (XII.17.)
A nagydobronyi önkormányzat 

kérelméről
polgármester, 

jegyző
azonnal kabinet, szervezés végrehajtva

266 (XII.17.)
A Szakály Mátyás Férfikórus 

kérelméről
polgármester, 

jegyző
azonnal kabinet,  szervezés végrehajtva

267 (XII.17.)

A Biatorbágyi Általános Iskola 
és a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
kérelméről

polgármester, 
jegyző

azonnal kabient, szervezés végrehajtva



268 (XII.17.)

Benedek Elek Óvoda 
eszközpótlási igényéről a 

Legóvár Tagóvoda 
vonatkozásában

polgármester, 
jegyző

azonnal, 2019. évi 
költségvetés 

összeállításakor
műszak, városgondnokság végrehajtva

269 (XII.17.)

„Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd 

burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról

polgármester
szerződéskötésre: 
2019. február 15

szervezés 2019. január 17-én a szerződés megkötve

1 (I.31.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek 
(településszerkezeti terv 

(TSZT) és helyi építési 
szabályzat (HÉSZ)) módosítási 

eljárása során megtartott 
partnerségi egyeztetés 

lezárásáról

polgármester azonnal főépítész folyamatban

2 (I.31.)
A 2019. évi lisztérzékenység 

szűréséről
polgármester 2019. március 31. szervezés szerződés megkötve

3 (I.31.)
Beszámoló az önkormányzati 

bizottságok 2018. évi 
munkájáról

polgármester 2019. január 31. bizottsági elnök végrehajtva

4 (I.31.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési koncepciójáról

polgármester azonnal pénzügy végrehajtás folyamatosan, a költségvetési 
rendelet előkészítéséhez

5 (I.31.)
A Gólyafészek Bölcsőde és a 

Benedek Elek Óvoda 2019. évi 
nyári zárva tartásáról

polgármester azonnal bölcsőde, óvoda vezető folyamatban

6 (I.31.)
A Baumann Dental és 

Marketing Kft feladat-ellátási 
szerződésének módosításáról

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

7 (I.31.)
Az Egészségfejlesztési Iroda 

szakmai vezetőjének 
megbízásáról 

polgármester azonnal szervezés határozat megküldve

8 (I.31.)

A Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

feladat ellátási helyéül 
szolgáló ingatlan és vagyon 

német nemzetiségi 
önkormányzat részére történő 
ingyenes használatba adásáról

polgármester azonnal kabinet határozat megküldve 

9 (I.31.)

 A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy, 
valamint Biatorbágy Város 

Önkormányzata között 
létrejött Együttműködési 

megállapodás 
felülvizsgálatáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

10 (I.31.)
A Czuczor Gergely Tagiskola 

közüzemi számláival 
kapcsolatos támogatásról

polgármester azonnal szervezés folyamatban

11 (I.31.)
A Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2019. évi 
támogatásáról

polgármester 2019. február 1. kabinet, szervezés pályázat megjelent

12 (I.31.)
A 2019. évi köznevelési 

pályázat kiírása
polgármester 2019. február 1. kabient, szervezés pályázat megjelent

13 (I.31.)

A polgármester 2018. évi 
szabadság felhasználási 

ütemezési tervének 
jóváhagyásáról 

polgármester esedékességkor HR folyamatosan

14 (I.31.)
A polgármester és az 

alpolgármesterek 2019. évi 
cafetéria juttatásáról

jegyző azonnal HR folyamatosan

15 (I.31.)

A polgármesteri hivatalban 
2019. évben igazgatási szünet 

elrendeléséről, valamint a 
munkaszüneti napok körüli 

munkarendről

jegyző azonnal szervezés folyamatosan

16 (I.31.)

Beszámoló Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi 

kommunikációs feladatainak 
megvalósulásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

17 (I.31.)
A Biatorbágy 379 hrsz.-ú 
ingatlan vételi ajánlatáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

18 (I.31.)
Biatorbágy 771/11 hrsz-ú 

magánút elnevezési 
kérelméről

polgármester azonnal műszak folyamatban van

19 (I.31.)
Biatorbágy 1288/2 hrsz-ú 

közút elnevezéséről
polgármester azonnal műszak folyamatban van



20 (I.31.)

A „Vállalkozási szerződés 
Biatorbágy, Ohmüllner Márton 

Sétány menti sportpark és 
játszótér kialakításához 

szükséges építőipari 
kivitelezési tevékenység 
végzésére vonatkozóan” 

tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról 

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

21 (I.31.)
Az illegális hulladéklerakók 

felszámolása pályázaton való 
indulásról

polgármester 2019. február 28. kabinet, műszak folyamatban

22 (I.31.)

 A „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető 

létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” 

(PM_CSAPVÍZGAZD_2018) 
című pályázatról

polgármeser azonnal műszak pályázat benyújtva

23 (I.31.)
A felszíni csapadékvíz elvezető 

létesítmények fejlesztése 
pályázatról

polgármester azonnal szervezés a vízművekkel a konzorciumi 
megállapodás megkötve

24 (I.31.)

Dr. Csath Magdolna nem 
képviselő bizottsági tag 
lemondása, és új nem 

képviselő tag választása a 
Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottságba

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

25 (II.19.)

Biatorbágy város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti, 

helyi
autóbusz-közlekedés 

közszolgáltatási szerződés 
keretében történő ellátására 

kiírt közbeszerzési eljárás 
megindításáról

Biatorbágy város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti, 

helyi
autóbusz-közlekedés 

közszolgáltatási szerződés 
keretében történő ellátására 

kiírt közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester azonnal szervezés közbeszerzési felhívás megjelent

26 (II.19.)

„Vállalkozási szerződés 
Biatorbágy, Ohmüllner Márton 

Sétány menti sportpark és 
játszótér kialakításához 

szükséges építőipari 
kivitelezési tevékenység 
végzésére vonatkozóan” 

közbeszerzési eljárás kiírásáról 

polgármester azonnal szervezés folyamatban van

27 (II.19.)
Biatorbágy, Ürgehegy 4431 
hrsz.-ú ingatlan elővásárlási 

joggal kapcsolatos kérelemről
polgármester azonnal műszak végrehajtva
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