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65 III.16.

A Biatorbágy Város közigazgatási területén található 

játszóterek, sportparkok, szabadtéri sportpályák, 

sportlétesítmények használatáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, pénzügyi 

osztály
folyamatos

66 III.16.

A Benedek Elek Óvoda nyitvatartási és működési rendjéről

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

folyamatos

67 III.16.

A Gólyafészek Bölcsőde nyitvatartási és működési rendjéről

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

folyamatos

68 III.16. A Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágyi Karikó 

János Könyvtár nyitvatartási és működési rendjéről

polgármester azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

folyamatos

69 III.25.
A Biatorbágy, 3681 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról (zárt)

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, ügyfél, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

70 III.26.

A Biatorbágyi Általános Iskola intézményátszervezéséről

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, 

tankerület, pénzügyi osztály
végrehajtva

71 III.27 Biatorbágy Város Polgármestere által meghozott 

határozatokról

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezetők, 

pénzügyi osztály

folyamatos

72 III.31

NKA örökségvédelmi pályázata 

Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, 

részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, 

valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatásáról  

Szily-kastély keleti külső homlokzat felújítása 2020

Kabinet műszaki osztály
2020.IV.3.        

2020.XII.31

Kabinet                    Műszaki 

osztály              Pénzügyi 

osztály

végrehajtva

73 III.31
Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, pénzügyi 

osztály
EKR-ben publikálva

74 IV.1

A Benedek Elek Óvoda nyitvatartási és működési rendjéről

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

folyamatos

75 IV.1

A Gólyafészek Bölcsőde nyitvatartási és működési rendjéről

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

folyamatos

76 IV. 2. 

A Biatorbágy területén működő, kiemelt civil szervezetek 

együttműködési megállapodás alapján történő 2020. évi 

támogatásáról

polgármester
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
azonnal

Kabinet                    Pénzügyi 

Osztály
végrehajtva

77 IV. 2. Az Érdi Tankerülettel kötendő együttműködési 

megállapodásról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, 

tankerület, pénzügyi osztály
végrehajtva

78 IV. 2. a Biai Református Általános Iskola intézményi játszótér 

fejlesztésének támogatási kérelméről

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézmények, pénzügyi 

osztály

végrehajtva

79 IV. 2. a Polgármesteri Hivatal 2019.évi munkájáról polgármester jegyző azonnal szervezési osztály végrehajtva

BESZÁMOLÓ BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
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80 IV. 2. 
Biatorbágy, 2800 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási 

joggal kapcsolatos kérelemről
polgármester műszaki osztály azonnal

Műszaki Osztály, ügyfél, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

81 IV. 2. 
Biatorbágy, 2800 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási 

joggal kapcsolatos kérelemről
polgármester műszaki osztály azonnal

Műszaki Osztály, ügyfél, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

82 IV. 2. 
Az egészségügyi koordinátorral kapcsolatos kérdésekről 

(ZÁRT)
2020.IV.30

szervezési osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

83 IV. 2. 

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának 2019. évi beszámolójáról

polgármester szervezési osztály
szervezési osztály, Depónia, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

84 IV. 2. A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2019. évi statisztikai 

beszámolójáról

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

intézményvezető, pénzügyi 

osztály

végrehajtva

85 IV. 2. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről- feladat-

ellátási szerződés módosításáról

polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

szolgáltató, pénzügyi 

osztály

végrehajtva

86 IV. 2. 
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/12 azonosító számú támogatott 

pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény 

benyújtásáról

polgármester Kabinet, Műszaki osztály azonnal
Kabinet, Műszaki osztály, 

Pénzügyi osztály
végrehajtva

87 IV.10.
A Biatorbágy Város közigazgatási területén található Piac 

működéséről és látogatási rendjéről
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

88 IV.10.
Biatorbágy, Meggyfa u. 24-26. sz. alatti egykori közkútról

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki Osztály, pénzügyi 

osztály
folyamatban

89 IV.10.
A Karikó János Könyvtár 2020. évi első féléves munkatervéről

intézményvezető folyamatos intézményvezető, pénzügy végrehajtva

90 IV:22.

Országos Bringapark Programra benyújtandó pályázatról

Kabinet, műszaki 

osztály, főépítész, 

műszaki osztály, 

Városgondnokság

2020.IV.24.          

2020.V.31.

kabinet, Műszaki osztály, 

Főépítész, 

Városgondnokság, Pénzügyi 

osztály

végrehajtva

91 IV. 30
Állami tulajdonban lévő ingatlanok Biatorbágy Város 

Önkormányzata általi ingyenes megszerzéséről
polgármester szervezési osztály 2020.04.30 pénzügyi osztály végrehajtva

92 IV. 30.
Dr. Szabó Kriszta fogorvos  helyettesítéséről - feladatellátási 

szerződés módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

93 IV. 30.
Dr. Koncz Erika felnőtt háziorvos helyettesítéséről- feladat-

ellátási szerződés módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

94 V.06.
Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének 

támogatásáról
Polgármesteri Kabinet

Kabinet, Pénzügyi 

Osztály
2020.05.15

kabinet, pénzügy
folyamatban

95 V.06.
Viziközmű szolgalmi jogok bejegyzéséről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály, pénzügy

folyamatos

96 V.06.
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás elbírálásáró

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, 

pénzügyi osztály

végrehajtva

97 V. 08.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, HR, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

98 V.08.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály, HR, 

pénzügyi osztály
végrehajtva
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99 V.13.

Biatorbágy, 8800/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - ZÁRT

polgármester            

jegyző

műszaki osztály, 

szervezési osztály
azonnal

műszaki osztály, pénzügyi 

osztály, szervezési osztály
végrehajtva

100 V.15. az MLSZ Országos Pályaépítési Programjára benyújtott 

műfüves nagypálya pályázatról

kabinet műszak azonnal
Kabinet, Műszaki osztály, 

Pénzügyi osztály
végrehajtva

101 V.15.
a Gyergyóremete Önkormányzat részére nyújtott 

segítségnyújtásról

Polgármester, Kabinet, 

Jegyző

Kabinet, Pénzügyi 

Osztály
azonnal kabinet, pénzügy végrehajtva

102 V.15.
„Bölcsődefejlesztés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról – ZÁRT
polgármester Szervezési osztály azonnal szervezési osztály, pénzütgy végrehajtva

103 V.15.
 „Bölcsődefejlesztés” közbeszerzési eljárás kiírásáról

polgármester
Szervezés, Műszaki 

Osztály
azonnal szervezési osztály, pénzügy végrehajtva

104 V.15.
Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2019. évi 

helyzetéről
polgármester kabinet kabinet, pénzügy végrehajtva

105 V.18.

A Biatorbágy Város közigazgatási területén található 

játszóterek, sportparkok, szabadtéri sportpályák, 

sportlétesítmények használatáról

polgármester
szervezési osztály    

Városgondnokság              
azonnal városgondnokság, pénzügy végrehajtva

106 V.18.
A Juhász Ferenc Művelődési Központban működő 

Chaplin Kávézó nyitvatartási és működési rendjéről
polgármester azonnal JFMK, pénzügy végrehajtva

107 V.22.
A Benedek Elek Óvoda nyitvatartási és működési 

rendjéről
polgármester szervezési osztály azonnal BEO, pénzügy végrehajtva

108 V.22.
A Gólyafészek Bölcsőde nyitvatartási és működési 

rendjéről
polgármester szervezési osztály azonnal GF Bölcsőde, pénzügy végrehajtva

109 V.28.
a 152/2016. (VI.30.) határozattal megállapított 

Településszerkezeti Terv módosításáról

polgármester         

főépítész
folyamatos

főépítész, műszaki osztály, 

pénzügy
végrehajtva

110 V.28.
Összefogás Építési Alap 2019. évi beszámolójáról és a 2020. 

évi kiírásáról

polgármester           

jegyző
műszaki osztály azonnal műszaki osztály, pénzügy végrehajtva

111 V.28.
A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján 

történő 2020. évi támogatásáról
polgármester

szervezési osztály, 

pénzügyi osztály
2020.06.15 kabinet, pénzügy végrehajtva

112 V.28.

A Biatorbágy területén működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás alapján történő 2020. évi 

támogatásáról

polgármester
szervezési osztály, 

pénzügyi osztály
2020.06.15 kabinet, pénzügy végrehajtva

113 V.28.
Egyedi támogatási kérelmekről - Mancs Rancs Alapítvány

polgármester, Kabinet, 

Pénzügy

Kabinet, Pénzügyi 

Osztály
azonnal kabinet, pénzügy végrehajtva

114 V.28.
Egyedi támogatási kérelmekről - MÉCS Családközösség

Polgármester, Kabinet, 

Jegyző

Kabinet, Pénzügyi 

Osztály
azonnal kabinet, pénzügy végrehajtva

115 V.28.
A 2020. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról

polgármester
szervezési osztály, 

pénzügyi osztály
azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

116 V.28.
Az Ifjúság támogatási lehetőségekről

polgármester
Kabinet, Pénzügyi 

Osztály
2020.12.31 kabinet, pénzügy meghirdetve, végrehajtva

117 V.29.
a Környezetvédelmi Alap Felhasználásáról

polgármester
műszaki osztály, 

szervezési osztály
folyamatos műszaki osztály, pénzügy végrehajtva

118 V.29. Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésről

polgármester Igazgatási Osztály igazgatási osztály, pénzügy végrehajtva
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119 VI.6. 
Pályázat kiírásáról Biatorbágy Város településképe 

védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
polgármester

műszaki osztály, 

pénzügyi osztály
2020.08.31 műszaki osztály, pénzügy végrehajtva

120 VI. 8.

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel 

kapcsolatos

 – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú 

felújítása és csapadékvíz-elvezetése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról

polgármester szervezési osztály azonnal szervezési osztály, pénzügy végrehajtva

121 VI. 8.
Biatorbágy, zártkert 2808 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának nyílt 

árverésen történő megszerzéséről
polgármester műszaki osztály 2020.06.15

műszaki osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

122 VI.12.

a Biatorbágy, külterület 04/25 hrsz-ú ingatlan

belterületbe vonásáról polgármester műszaki osztály azonnal folyamatban

123 VI.12.
Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról, az 

ideiglenes telephely felújításáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

124 VI.12.
a Biatorbágy, Mechwart András utcában létesített ivóvíz 

gerincvezeték önkormányzati tulajdonba vételéről
polgármester műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály, pénzügyi 

osztály
végrehajtva

125 VI. 15.

A Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágyi 

Karikó János Könyvtár nyitvatartási és működési 

rendjéről

polgármester azonnal könyvtár, pénzügy végrehajtva


