
Tárgy Felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

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 végrehajtva

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 végrehajtva

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

Benedek Elek Óvoda 2019. évi 
nyári zárva tartásáról

polgármester azonnal bölcsőde, óvoda vezető végrehajtva

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 szerződés megkötve

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 szerződés megkötve

18 (I.31.)
Biatorbágy 771/11 hrsz-ú 

magánút elnevezési 
kérelméről

polgármester azonnal műszak végrehajtva
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19 (I.31.)
Biatorbágy 1288/2 hrsz-ú 

közút elnevezéséről
polgármester azonnal műszak végrehajtva

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 a pályázat eredménytelen

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 végrehajtva

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

joggal kapcsolatos kérelemről
polgármester azonnal műszak végrehajtva

28 (II.28.)

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 
2019. évi üzleti tervéről - a 
módosításokkal egységes 

szerkezetben

polgármester azonnal pénzügy végrehajtás folyamatosan



29 (II.28.)

a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 

2019. évi üzleti tervéről - 
módosításokkal egységes 

szerkezetben

polgármester azonnal pénzügy végrehajtás folyamatosan

30 (II.28.)

Saját tulajdonú gazdasági 
társaságok üzleti tervéről- 

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi 

üzleti tervéről

polgármester azonnal pénzügy végrehajtás folyamatosan

31 (II.28.)
Dr. Száray Eszter kérelmének 

elbírálásáról
polgármester

pályázat kiírása: 
azonnal, pályázat 
elbírálása: 2019. 

április 25.

szervezés végrehajtva

32 (II.28.)

a Dr. Vass Miklós 
Alapítvánnyal kötendő 

együttműködési 
megállapodásról

polgármester 2019. március 15. szevezés a szerződés az önkormányzat 
részéről aláírva

33 (II.28.)
Központi orvosi ügyelet 
ellátásával kapcsolatban 

közbeszerzési eljárás kiírásáról
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

34 (II.28.)
A Benedek Elek Óvoda 2019. 

évi felvételi eljárásáról

Polgármester
Benedek Elek 

Óvoda vezetője

felhívás közzététele: 
2019. március 1.

  beiratkozás 
lebonyolítása: 2019. 

április 29

felhívás közzététele: 
Szervezési Osztály

  beiratkozás lebonyolítása: 
Benedek Elek Óvoda 

vezetője

végrehajtva

35 (II.28.)

A 2019. október 1-től 2021. 
október 1-ig önkormányzati 
csoportos földgáz energia 

közbeszerzésről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a konzorciumi megállapodás 
megkötésre került

36 (II.28.)

A 2020. január 1-től 2021. 
december 31-ig 

önkormányzati csoportos 
villamos energia 
közbeszerzésről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a konzorciumi megállapodás 
megkötésre került

37 (II.28.)

Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty települések 

Fogorvosi Ügyeleti ellátását 
biztosító Társulás 2019. évi 

költségvetésének 
elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés a határozat megküldésre került

38 (II.28.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2019. évi 
kommunikációs tervéről

polgármester azonnal kabinet végrehajtás folyamatos

39 (II.28.)

Beszámoló
a Polgármesteri Hivatal 2018. 

évi munkájáról
jegyző azonnal szervezés végrehajtva

40 (II.28.)
Önkormányzati alkalmazottak 

bérfejlesztéséről
polgármester, 

jegyző
2019. március 29. pénzügy végrehajtva

41 (II.28.)
A biai református gyülekezet 

kérelméről
polgármester, 

jegyző
2019. március 30. kabinet, szervezés, pénzügy szerződés megkötve

42 (II.28.)
A Pászti Miklós Alapfokú 

Művészeti Iskola kérelméről
polgármester azonnal kabinet, szervezés, pénzügy szerződés megkötve

43 (II.28.)
A Biatorbágyi Keresztyén 

Testvér Gyülekezet kérelméről
polgármester 2019. március 30. kabinet, szervezés, pénzügy szerződés megkötve

44 (II.28.) A Viadukt SE kérelméről polgármester 2019. március 30. kabinet, szervezés, pénzügy szerződés megkötve

45 (II.28.)

MLSZ pályaépítési 
programjában elnyert Iharosi 

műfüves félpálya 
kivitelezésével kapcsolatos 

többlet költségekről

polgármester azonnal műszak végrehajtás folyamatban

46 (II.28.)
A Biatorbágy 822/3 hrsz-ú 

ingatlan elbirtoklási ügyéről 
polgármester azonnal szervezés határozat megküldve



47 (II.28.)

A Promix Property 
Ingatlanfejlesztő Kft. 

kártalanítás iránti ügyben 
indított per állásáról

polgármester azonnal szervezés folyamatban van

48 (III.19.)
Városi Sportcsarnok építéséről 

- a kivitelezéssel összefüggő 
kérdésekről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

49 (III.28.)

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 

munkájáról szóló 
beszámolójáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

50 (III.28.)

a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolójáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

51 (III.28.)
a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 

2018. évi munkájáról szóló 
beszámolójáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szevezés végrehajtva

52 (III.28.)
A járóbeteg-szakellátás 

kapacitásának 
átcsoportosításáról

polgármester azonnal szevezés végrehajtva

53 (III.28.)

Az Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottság működésével 
összefüggő kérdésekről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

54 (III.28.)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2019. évi 

nyári karbantartási 
programjáról

polgármester
2019. szeptember 

30.
városgondnokság végrehajtás folyamatosan

55 (III.28.)

Orvostechnológiai eszközök 
fejlesztése az Egészségházban - 

közbeszerzési eljárás 
megindítása

2019. április 5. polgármester szervezés az eljárás megindítva, 
folyamatban

56 (III.28.)
Csillagfészek Alapítvány 
bejegyzési kérelméről

polgármester 30 nap szervezés a határozat megküldésre került

57 (III.28.)

Az Érdi Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő 

biatorbágyi intézmények 
átszervezésének 

véleményezéséről

polgármester 2019. március 29. szervezés a határozat megküldésre került

58 (III.28.)
A Benedek Elek Óvoda 
intézményvezetőjének 

megbízásáról
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

59 (III.28.)
Pályázat kiírásáról a 

településképi rendelet alapján
polgármester 2019. május 31. kabinet a pályázat kiírásra került

60 (III.28.)
WIFI4EU pályázaton elnyert 

ingyenes wifi pontok 
kijelöléséről

polgármester 2019. május 31. műszak, szervezés, kabinet végrehajtva

61 (III.28.)
A Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2018. évi pályázati 
támogatásának elszámolásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

62 (III.28.)

A Biatorbágyon működő civil 
szervezetek pályázat útján 

történő 2019. évi 
támogatásáról

polgármester 2019. április 30. szervezés, pénzügy szerződések megkötve

63 (III.28.)

A Biatorbágy területén 
működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás 
alapján történő 2019. évi 

támogatásáról

polgármester 2019. április 30. szervezés, pénzügy szerződések megkötve

64 (III.28.)
A Köznevelési pályázat 2018. 

évi támogatásának 
elszámolásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

65 (III.28.)
A 2019. évi köznevelési 
pályázatok elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés, pénzügy végrehajtva

66 (III.28.)
Környezetvédelmi Alap 

létrehozásával összefüggő 
kérdésekről

polgármester 2019. április 30. pénzügy
a pénzügyi alap a költségvetési 

rendelet módosításával 
létrehozva



67 (III.28.)
A 2019. évben felújítandó 

utcák sorrendjéről
polgármester 2019. december 31. műszak végrehajtás folyamatosan

68 (III.28.)
A 2019. évben felújítandó  

járdák sorrendjéről
polgármester, 

jegyző
folyamatos műszak végrehajtás folyamatosan

69 (III.28.)
Biatorbágy, 9285/1 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának 

megváltoztatásáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

70 (III.28.)

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról és a 
Biatorbágy 2313/6, 1987/1 

hrsz-ú ingatlanok 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

71 (III.28.)

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról és a 
Biatorbágy 2313/6, 1987/1 

hrsz-ú ingatlanok 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

72 (III.28.)
A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 

ingatlan megosztásáról
polgármester azonnal műszak folyamatban van

73 (III.28.)

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról és a 
Biatorbágy 2313/6, 1987/1 

hrsz-ú ingatlanok 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

74 (III.28.)

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról és a 
Biatorbágy 2313/6, 1987/1 

hrsz-ú ingatlanok 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamtban van

75 (III.28.)

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról és a 
Biatorbágy 2313/6, 1987/1 

hrsz-ú ingatlanok 
megosztásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

76 (III.28.)
A Biatorbágy, 9554/1 hrsz-ú 

ingatlan haszonbérbe adásáról
polgármester, 

jegyző
azonnal szervezés haszonbérleti szerződés 

megkötve

77 (III.28.)

A Biatorbágy, Kandó Kálmán 
utcába épített NA 100 méretű 
vízvezeték átadás-átvételéről

MalBor Domus Kft. 
vagyonátadásáról

polgármester azonnal műszak szerződés megkötve

78 (III.28.)
A Biatorbágy 7729/4 hrsz-ú 

ingatlan felajánlásáról
polgármeste, 

jegyző
azonnal szervezés szerződés megkötve

79 (III.28.)
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervéről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtás folyamatosan

80 (III.28.)
A Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás 2018. 
évi beszámolója

polgármester azonnal szevezés végrehajtva

81 (III.28.) Dabat Izabella kérelméről polgármester azonnal kabinet szerződés megkötve

82 (III.28.)
A Karikó János Könyvtár 2019. 
évi költségvetési előirányzat 

módosítási kérelméről

Karikó János 
Könyvtár 
vezetője

folyamatos pénzügy végrehajtás folyamatos

83 (III.28.)
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes előadásáról

pogármester azonnal pénzügy végrehajtva

84 (III.28.)

Biatorbágy 3429/1, 3429/2, 
3429/4 és 3429/5 hrsz-ú 

ingatlanok újraosztásához 
kapcsolódó ajándékozási 

szerződésről 

polgármester azonnal műszak folyamatban van

85 (III.28.)
Biatorbágy 204/1 hrsz-ú 

ingatlanrész felajánlásáról
polgármester, 

jegyző
2019. augusztus 31. műszak folyamatban van



86
(IV.25.)

Tájékoztató Biatorbágy 
közbiztonságának 2018. évi 

helyzetéről
polgármester azonnal kabinet végrehajtva

87 (IV.25.)
Városgondnoksággal 

összefüggő kérdésekről
polgármester azonnal városgondnokság végrehajtva

87/B (IV.25.)
Városgondnoksággal 

összefüggő kérdésekről
polgármester azonnal városgondnokság folyamatban van

88 (IV.25.)
A Gólyafészek Bölcsőde 2019. 

évi önköltség számítási 
szabályzatának elfogadásáról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

89 (IV.25.)
Az Ifjúság támogatási 

lehetőségekről 
polgármester 2019. december 31. kabinet, szervezés a pályázati felhívások 

megjelentek

90 (IV.25.)
a Szentháromság téri iskola 

udvarának rendezéséről
polgármester 2019. május 31. műszak a közbeszerzési kiírás a május 

30-i KT ülésen napirend

91 (IV.25.)

NKA örökségvédelmi pályázata 
Műemlék épületek és 

építmények 
állagmegóvásának, részleges, 
vagy teljes helyreállításának, 

felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan 

részét képező képzőművészeti 
alkotások restaurálásának 

támogatásáról
Szily-kastély nyugati külső 
homlokzat felújítása 2019

polgármester 2019. április 29. kabinet, műszak a pályázat benyújtásra került

92 (IV.25.)
A helyi piaccal kapcsolatos 
pályázatról - tartaléklistára 
kerülésről szóló döntésről

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a határozat megküldésre került

93 (IV.25.)
A biatorbágyi helyi buszjárat 

elnevezésére és emblémájára 
kiírt pályázatról

polgármester 2019. április 26. kabinet
a május 30-i KT ülésen 

napirendi pont a pályázatok 
elbírálása

94 (IV.25.)
Biatorbágy, 6610 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

95 (IV.25.)
A Nagy utca 22. szám alatti 
önkormányzati ingatlannal 

összefüggő kérdésekről

polgármester, 
jegyző

2019. június 30. műszak, szervezés június 27-i zárt ülésen 
napirendi pont

96 (IV.25.)

Biatorbágy, 2802 hrsz-ú 
ingatlan adás-vételi 

szerződéssel kapcsolatos 
elővásárlási jog gyakorlása

polgármester azonnal műszak végrehajtva

97 (IV.25.)
A „Szép Porta Biatorbágyért” 

díj adományozásáról
polgármester 2019. május 20. kabinet a május 30-i KT ülésen 

napirendi pont a díj odaítélése

98 (IV.25.)
A Torbágyi Református 

Egyházközség kérelméről
polgármester 2019. május 15. szervezés szerződés megkötésre került

99 (IV.25.)
Torbágy Római Katolikus 

Plébánia kérelméről
polgármester 2019. április 28. szervezés a szerződés megkötésre került

100 (IV.25.)
A Benedek Elek Óvoda 

költségvetés módosítási 
igénye 

polgármester azonnal intézményvezető végrehajtva

101 (IV.25.)
A 4. számú gyermekorvosi 

körzet ellátására kiírt pályázat 
elbírálásáról 

polgármester 2019. április 30. szervezés végrehajtva

102 (IV.25.)
A központi orvosi ügyelet 

ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárás elbírálásáról 

polgármester 2019. június 1. szervezés szerződés megkötve

103 (IV.25.)
Szavazatszámláló bizottsági 

tagok (póttagok) 
megválasztásáról

jegyző azonnal szervezés végrehajtva

104 (IV.25.)
Biatorbágy, 1106/1 hrsz-ú 

ingatlan  vételre felajánlásáról
polgármester, 

jegyő
azonnal műszak végrehajtva



105 (IV.25.)

Ingatlan vásárlással összefüggő 
kérdésekről

(Biatorbágy, 8800/5 hrsz-ú 
ingatlan megvételéről)

polgármeste, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

106 (IV.25.)

Az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról 

szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet 

módosításáról- Herceghalom 
Község önkormányzattal 
kötendő Együttműködési 

Megállapodásról

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

107 (IV.25.)
Játszótér építéséről a 

Biatorbágy 9005/2 hrsz.-ú 
ingatlanon

polgármester

a játszótér 
megépítésére 2019. 

szeptember 31. 
pénzügyi 

elszámolásra 2019. 
december 31.

műszak
a szerződés megkötve, a 

játszótér építése folyamatban 
van

108 (IV.25.)

Ingatlan vásárlással összefüggő 
kérdésekről

(Biatorbágy, 04/25 hrsz.-ú 
ingatlan megvételéről)

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak, szervezés a szerződés megkötve

109 (IV.25.)
MLSZ Országos Pályaépítési 

Programjára benyújtott 
pályázati anyag módosításáról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés a határozat az MLSZ-nek 
megküldve

110 (V.30.)

Településrendezési 
Szerződésekről - A CTPark 

cégcsoporttal kötendő 
településrendezési 

szerződésről

polgármester 2019. június 15. főépítész szerződés megkötve

111 (V.30.)

Településrendezési 
szerződésekről - A Kemenes 
Cukrász Manufaktúra Kft-vel 
kötendő településrendezési 

szerződésről

polgármester 2019. június 15. főépítész szerződés megkötve

112 (V.30.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek módosítására 
készült, M1 autópálya 

fejlesztését célzó telepítési 
tanulmányterv befogadásáról 

és településrendezési 
szerződés előkészítéséről 

polgármester folyamatos főépítész folyamatban van

113 (V.30.)

Beszámoló a Memoria Cafe 
2018 évi működéséről, az 
önkormányzati támogatás 

felhasználásáról és a 2019 évi 
tervekről 

polgármester 2019. június 30. szervezés szerződés megkötve

114 (V.30.)

Az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó központi orvosi 

ügyelet ellátásának 
biztosításáról szóló 

Együttműködési 
Megállapodásról 

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve

115 (V.30.)

A Baumann Dental és 
Marketing Kft. 

székhelyváltozás 
bejelentéséről

polgármester azonnal szervezés szerződés módosítás 
megtörtént

116 (V.30.)

A Magyar Műhely ÁMK 
Czuczor Gergely Tagiskola 

fenntartóváltásával 
kapcsolatos szerződésről

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve



117 (V.30.)

Oktatásszervezési kérdésekről
A tanulócsoportok 

elhelyezéséről az általános 
iskolák épületében 2019 

szeptemberétől

polgármester 2019. augusztus 15. műszak végrehajtva

118 (V.30.)
A Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 2019. évi nyári 
nyitvatartási rendjéről

polgármester azonnal JFMK végrehajtva

119 (V.30.)
A Karikó János Könyvtár 2019. 

évi nyári nyitvatartási 
rendjéről

polgármester azonnal Karikó János Könyvtár végrehajtva

120 (V.30.)
Óvodai csoportszám és 

csoportlétszámok 
meghatározásáról

polgármester folyamatos Benedek Elek Óvoda végrehajtva

121 (V.30.) Nemzeti Ovi-Sport pályázatról polgármester 2019. július 1. műszak pályázat benyújtva

122 (V.30.)

„A Sándor Metternich kastély 
udvarában új sportpályák 
építése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester azonnal szervezés, műszak folyamatban van

123 (V.30.)

a Biatorbágy, Nagy utca 452/1 
hrsz-ú ingatlanra tervezett új 
óvoda építésével összefüggő 

kérdésekről

polgármester 2019. június 15. műszak a tervezői költségbecslés 
bekérése megtörtént

124 (V.30.)

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 
hrsz-ú ingatlanra tervezett új 

óvoda építéséről, és ezzel 
összefüggő Biatorbágy, Nagy 

utca 29. számú ingatlan 
lebontásáról - közbeszerzési 

eljárás kiírásáról

polgármester 2019. június 15. szervezés, műszak folyamatban van

125 (V.30.)

A biatorbágyi helyi buszjárat 
elnevezésére és emblémájára 

kiírt pályázat lakossági 
szavazásáról

polgármester azonnal kabinet végrehajtva

126 (V.30.)

„Biatorbágy Város 2019. évben 
felújítandó és építendő 

utcáinak járdáinak, 
buszmegállóinak kivitelezése” 
tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás megindításáról

polgármester azonnal szervezés, műszak június 27-i zárt ülésen 
napirendi pont

127 (V.30.)

Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt 
pályázatról

Kossuht Ferenc – Kossuth 
Lajos utcák felújítása

polgármester 2019. május 31. kabinet, műszak pályázat benyújtva

128 (V.30.)
Az Összefogás Építési Alap 
pályázatainak elbírálásáról

polgármester azonnal műszak szerződések megkötve, 
kivitelezések folyamatban

129 (V.30.)
Patak utcai ingatlanok 

rendezéséről
polgármester, 

jegyző
azonnal műszak

előszerződések megkötve a 
földhivatali eljárás folyamatban 

van

130 (V.30.)
Környezetvédelmi Alap 

Felhasználásáról
polgármester 60 nap műszak folyamatban van

131 (V.30.)

a Biatorbágy 090/8 hrsz-ú 
ingatlan

belterületbe vonásáról
polgármester azonnal műszak folyamatban van

132 (V.30.)

A TIGÁZ Fölgázelosztó Zrt. 
vezetékjog alapításának 
kérelméről a Biatorbágy 

2011/60 hrsz-ú ingatlanra

polgáramester azonnal szervezés folyamatban van



133 (V.30.)

A Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde 2019. évi 

költségvetési előirányzat 
átcsoportosítási kérelméről

polgármester azonnal pénzügy végrehajtva

134 (V.30.)
A Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat külön 

kérelméről 

polgármester, 
jegyző

azonnal pénzügy végrehajtva



135 (V.30.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ költségvetés 

módosítási igénye (volt vasúti 
épület tetőfelújítási 

munkáiról) 

polgármester 2019. augusztus 31. műszak folyamatban van

136 (V.30.)
A Benedek Elek Óvoda 2019. 
évi költségvetési előirányzat 
átcsoportosítási kérelméről

polgármeser azonnal pénzügy végrehajtva

137 (V.30.)
A helyi piaccal kapcsolatos 

pályázat költségvetési 
keretéről

polgármester 2019. május 30. pénzügy végrehajtva

138 (V.30.)

A Viadukt SE kérelméről - a 
pályakarbantartó gép (traktor) 

beszerzésével összefüggő 
támogatásról

polgármester azonnal pénzügy szerződés megkötve

139 (V.30.)

A „Vállalkozási szerződés 
Biatorbágy, Ohmüller Márton 

sétány menti sportpark és 
játszótér kialakításához 

szükséges építőipari 
kivitelezési tevékenység 
végzésére vonatkozóan 

Sportpark és futókör építése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve, 
munkaterület átadva

140 (V.30.)

Az orvostechnológiai eszközök 
fejlesztése az egészségházba 
tárgyban kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról

polgármester 2019. június 10. szervezés szerződés megkötve

141 (V.30.)
„Kulturált Települési 

Környezet Díj 
adományozásáról”

polgármester 2019. július 22. kabinet folyamatban van

142 (V.30.)
„Biatorbágyért” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester 2019. június 15. kabinet kitüntetés a Városünnepen 

átadva

143 (V.30.)
„Biatorbágyért” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester 2019. június 15. kabinet kitüntetés a Városünnepen 

átadva

144 (V.30.)
„Biatorbágy Városért 
Életműdíj” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester 2019. június 15. kabinet kitüntetés a Városünnepen 

átadva

145 (V.30.)
„Török Henrik Pedagógus Díj” 
kitüntetés adományozásáról

polgármester 2019. május 31. kabinet kitüntetés a Pedagógus Napon 
átadva

146 (V.30.)
„Török Henrik Pedagógus Díj” 
kitüntetés adományozásáról

polgármester 2019. május 31. kabinet kitüntetés a Pedagógus Napon 
átadva

147 (V.30.)
„Geréby Imre Köztisztviselői 

díj” kitüntetés 
adományozásáról

polgármester 2019. június 15. kabinet kitüntetés átadva

148 (V.30.)

Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem 
képviselő bizottsági tag 
lemondása, és új nem 

képviselő tag választása az 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottságba valamint a 

Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottsági tagságáról való 
lemondás és új Felügyelő 
Bizottsági tag választása 

polgármester azonnal szervezés Dr. Joó Márk eskütétele június 
27-i KT ülésen

149 (V.30.)
Biatorbágy, 9201 és 9202 hrsz.-

ú ingatlanok felajánlásáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

150 (V.30.)
A „Szép Porta Biatorbágyért” 

adományozásáról
polgármester 2019. június 15. kabinet kitüntetés a Városünnepen 

átadva



151 (VI.17.)

A Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános 

Iskolának a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Biatorbágy részére történő 

átvételével kapcsolatos 
kérdésekről 

polgármester azonnal szervezés végrehajtva, vagyonkezelői 
szerződés megkötve

152 (VI.24.)

A Kolozsvári Sportcentrummal 
kapcsolatban perbeli 

egyezséget is tartalmazó 
peren kívüli megállapodásról

polgármester, 
jegyző

azonnal szervezés végrehajtva

153 (VI.27.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek 
(településszerkezeti terv 

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

eljárása során megtartott 
államigazgatási véleményezés 
lezárásáról - a K-Szf-1 vízparti 

övezetben a 9201 és 9202 hrsz-
ú ingatlanokkal kapcsolatos 

kérdésekről

polgármester azonnal főépítész végrehajtva

154 (VI.27.)   polgármester azonnal főépítész végrehajtva

155 (VI.27.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek 
(településszerkezeti terv 

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

eljárása során megtartott 
államigazgatási véleményezés 

lezárásáról

polgármester azonnal főépítész végrehajtva

156 (VI.27.)

Biatorbágy hatályos 
településrendezési 

eszközeinek 
(településszerkezeti terv 

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

eljárása során megtartott 
államigazgatási véleményezés 

lezárásáról

polgármester azonnal főépítész végrehajtva

157 (VI.27.)
az igényelhető helyi 

értékvédelmi támogatásról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

158 (VI.27.)

A helyi építészeti-műszaki 
tervtanács díjazási és 

elszámolási 
feltételrendszeréről, 

költségvetésben történő 
szerepeltetéséről

polgármester, 
jegyző

2019. július 1. pénzügy végrehajtva

159 (VI.27.)

a Biatorbágyi Értéktár 
Bizottság 2019. I. félévi 

működéséről szóló 
beszámolóról

polgármester azonnal értéktár bizottság titkára végrehajtva

160 (VI.27.)

Az Egészségház működésével 
összefüggő kérdésekről – az 
Egészségügyi közreműködői 

szerződés módosításáról

polgármester 2019. június 30. szervezés végrehajtva

161 (VI.27.)

A Csillagfészek Alapítvány 
bejegyzési kérelméről hozott 

56/2019.(III.28.) határozat 
javításáról - Fészekcsillag 

Alapítvány bejegyzési 
kérelméről

polgármester 30 nap szervezés végrehajtva

162 (VI.27.)
Muzeális intézmények szakmai 
támogatására kiírt pályázatról

polgármester 2019. június 28. kabinet pályázat benyújtva

163 (VI.27.)
A 2019. évi közbeszerzési terv 

módosításáról 
polgármester azonnal szervezés végrehajtva



164 (VI.27.)
Biatorbágy 3417 hrsz.-ú 

ingatlan belterületbe 
vonásáról

polgármester azonnal műszak folyamatban van

165 (VI.27.)
Biatorbágy, 092/1 hrsz-ú 

ingatlan művelési ág 
változásáról

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak végrehajtva

166 (VI.27.)
Biatorbágy, 3639/2 hrsz.-ú 

ingatlan belterületbe 
csatolásáról 

polgármester azonnal műszak folyamatban van

167 (VI.27.)

Biatorbágy 6300 hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett 

elővásárlási joggal kapcsolatos 
kérelemről

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

168 (VI.27.)

A Biatorbágy, Szent László u. 8. 
szám alatti ingatlan átalakítása 

a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
részére – koncepció terv 

elfogadásáról, engedélyes és 
kiviteli tervek megrendeléséről

polgármester azonnal műszak szerződés megkötve, tervezés 
folyamatban

169 (VI.27.)
a Biatorbágy, Szily Kastély 
hátsó udvarának műfüves 

borításáról
polgármester azonnal műszak végrehajtva

170 (VI.27.)
Összefoglaló jelentés a 2018. 

évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról

polgármester, 
jegyző

2019. szeptember 
15.

szervezés
a honlap megújítása miatt 
határidő módosítás 2019. 

november 30-ig

171 (VI.27.)

171/2019. (VI.27.) határozata
„Dévay Gyula Közművelődési 

díj” kitüntetés 
adományozásáról

171/2019. (VI.27.) határozata
„Dévay Gyula Közművelődési 

díj” kitüntetés 
adományozásáról

171/2019. (VI.27.) határozata
„Dévay Gyula Közművelődési 

díj” kitüntetés 
adományozásáról

polgármester 2019. augusztus 20. kabinet, HR kitüntetés átadva

172 (VI.27.)
A Biatorbágy 7724/57 hrsz.-ú 

ingatlannal kapcsolatos 
kérdésről

polgármester, 
jegyző

azonnal műszak folyamatban van

173 (VI.27.)
Nagy utca 22. számú 

ingatlanra kiírt pályázatról
polgármester, 

jegyző
azonnal műszak végrehajtva

174 (VI.27.)

Temesvári Ferencné 
lemondása a Biatorbágyi 

Közösségi Médiaszolgáltató 
Nonprofit Kft felügyelő 

bizottsági tagságáról és új 
Felügyelő Bizottsági tag 

választása 

polgármester azonnal szevezés végrehajtva

175 (VI.27.)

a „Biatorbágy Város 
közigazgatási területén, 
menetrend szerinti helyi 

autóbusz-közlekedés 
biztosítására” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról

polgármester
szerződéskötésre: 

2019. július 15.
szervezés végrehajtva

176 (VI.27.)

„Biatorbágy Város 2019. évben 
felújítandó és építendő 

utcáinak, járdáinak, 
buszmegállóinak kivitelezése” 
tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról

polgármester
szerződéskötésre: 

2019. július 15.
szervezés végrehajtva



177 (VII.17.)

Biatorbágy Város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti 

helyi autóbusz-közlekedés 
szervezetrendszeri kérdéseiről - 

egyes buszmegállók 
kivitelezéséről

polgármester 2019. augusztus 15. szervezés folyamatban van

178 (VII.17.)

Biatorbágy Város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti 

helyi autóbusz-közlekedés 
szervezetrendszeri kérdéseiről 

polgármester 2019. augusztus 15. szervezés végrehajtva

179 (VII.17.)

A Sándor Metternich kastély 
udvarában új sportpályák 

építése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-
testület 122/2019.(V.30.) 
határozata módosításáról

polgármester 2019. augusztus 15. szervezés folyamatban van

180 (VII.17.)

„Az Egészségházban 
kialakítandó 

röntgendiagnosztika helyéül 
szolgáló helyiség építése” 

tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás megindításáról

polgármester 2019. augusztus 15. szervezés a közbeszerzés lezárult a 
kivitelezés folyamatban van

181 (VII.17.)

A természeti környezet 
(külterületek) 

felzárkóztatásáról: a 
Földművelésügyi Minisztérium 

zártkerti pályázatáról

polgármester 2019. augusztus 1. kabinet, műszak a pályázat benyújtásra került

182 (VII.17.)

Biatorbágy, 1065/7 hrsz-ú 
ingatlan elővásárlási jog 

lemondásával összefüggő 
kérdésekről

polgármester azonnal műszak végrehajtva

183 (VII.17.)
M1 autópálya 3 sávra 

bővítésének környezetvédelmi 
engedélyéről

polgármester folyamatos főépítész folyamatban van

184 (VII.17.)
A nagydobronyi önkormányzat 

kérelméről
polgármester, 

jegyző
azonnal kabinet, szervezés végrehajtva

185 (VII.17.)
Csala Ildikó Biatorbágy 

Akvarell könyv támogatási 
kérelméről

polgármester folyamatos kabinet az OKB szeptember 16-i ülésén 
tárgyalta, folyamatban van

186 (VII.17.)

„Vállalkozási szerződés a 
Biatorbágy, Nagy utca 452/1 
hrsz-ú ingatlanra tervezett új 

óvoda építésére és 
környezetrendezésére 

vonatkozóan” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról

polgármester
szerződéskötésre: 

2019. július 31.
szervezés

szerződés megkötve, az új 
óvoda kivitelezése folyamatban 

van

187 (VII.17.)
„Biatorbágy 

Városépítészetéért díj” 
kitüntetés adományozásáról

polgármester 2019. augusztus 20. kabinet, HR kitüntetés átadva

188 (VIII.27.)

M1 autópálya 3 sávra 
bővítésével kapcsolatos 

Településrendezési 
Szerződésről

polgármester

településrendezési 
szerződés 

megkötésére 2019. 
szeptember 15.

főépítész szerződés megkötve

189 (VIII.27.)
A 3. számú fogorvosi körzet 

ellátásának kérdéséről
polgármester azonnal szervezés végrehajtva

190 (VIII.27.)

Jegykedvezményekről – 
menetdíj-kedvezmények a 

járat megindításának 
időszakában

polgármester azonnal szervezés végrehajtva

191 (VIII.27.)
A MÁV-val kötött 

helyiségbérleti szerződésről
polgármester azonnal szervezés végrehajtva



192 (VIII.27.)

A Nemzeti Kulturális Alap 
Örökségvédelmi 

Kollégiumának a „Szily-kastély 
nyugati külső homlokzat 
felújítása” című pályázati 

döntéséről 

polgármester 2019. augusztus 27. kabinet, műszak végrehajtva

193 (VIII.27.)

A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásról 

és kapcsolódó önrész 
biztosításáról

polgármester azonnal intézményvezető a pályázat benyújtásra került

194 (VIII.27.)

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Ritsmann Pál 

Német Nemzetiségi Általános 
Iskola működtetéséhez 

szükséges átmeneti 
finanszírozási kérelméről

polgármester azonnal pénzügy, szervezés végrehajtva

195 (VIII.27.)

Az „Egészségházban 
kialakítandó 

röntgendiagnosztika helyéül 
szolgáló helyiség építése” 

tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás elbírálásáról 

polgármester azonnal szervezés szerződés megkötve, a 
kivitelezés folyamatban van

196 (VIII.27.)
Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú 

ingatlan kisajátítási ügyéről
polgármester azonnal szervezés folyamatban van

197 (VIII.27.)
Az Ifjúság támogatására kiírt 

pályázatok elbírálásáról
polgármester

2019. szeptember 
15.

kabinet, szervezés folyamatban van

198 (VIII.27.)
Biatorbágy Helyi Választási 

Bizottsága tagjainak 
megválasztásáról

HVB vezetője azonnal szervezés végrehajtva

199 (VIII.27.)
Szavazatszámláló bizottsági 

tagok megválasztásáról
HVB vezetője azonnal szervezés végrehajtva

200 (VIII.27.)

Ingatlan vásárlással összefüggő 
kérdésekről - a Biatorbágy 

04/25 hrsz-ú ingatlan 
adásvételi szerződéséről

polgármeser azonnal szervezés szerződés megkötve
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