
 
Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 
24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításai 
az alábbiak miatt váltak szükségessé: 
 
1., Sándor-Metternich kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 126/2017. (V. 25.) határozatában 14.022.0353 
Ft forrást biztosított a Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar 
rendezéséhez az általános tartalékkeret terhére az alábbiak szerint: 
 
Önkormányzat beruházások:      +14.022.353 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret   - 14.022.353 Ft 
 
2., Szily-kastély alagsorának befejező munkái 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2017. (V.25.) sz. 
határozatában 18.476.984 Ft-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére a Szily-
kastély alagsorának statikai megerősítéséhez szükséges többletköltségek 
fedezetére. 
Ez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli: 
Önkormányzat beruházások:      18.486.984 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret           -18.486.984 Ft 
 
3., Szily-kastély alagsorának statikai megerősítése 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 124/2017. (V.25.) sz. 
határozata 9.233.630 Ft-ot biztosított a Szily-kastély statikai megerősítésének 
befejező munkáinak többletköltségeire. A többletigény forrása az általános 
tartalékkeret volt. 
A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre: 
Önkormányzat beruházások:      9 233 630 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret           - 9 233 630 Ft 
 
4., A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2017. (V.25.) sz. 
határozatában 4.500.000 Ft keretösszeget biztosított a Karikó János könyvtár 
területének bővítésére. A feladat forrása a költségvetés általános tartalékkeret 
sorának terhére kerül biztosításra. 
A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli: 
Önkormányzat beruházások:      4 500 000 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret           - 4 500 000 Ft 
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5., Biatorbágy 770/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m3/nap szennyvíz  
befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodás 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2017. (V.25.) sz. 
határozatában  nettó 740.000 Ft ivóvíz-víziközműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésére vállalt kötelezettséget a Fővárosi Vízművek felé az általános 
tartalékkeret terhére. 
A döntés átvezetéséhez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint kell 
módosítani: 
Önkormányzat dologi kiadások:      +939.800 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret   - 939.800 Ft 
 
6., A Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával 
kapcsolatos kérdésekről 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2017. (V.25.) sz. 
határozatában döntött a Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső 
átalakításával kapcsolatos kérdésekről. A döntés értelmében a Képviselő-testület 
10.000.000 Ft forrást biztosít az átalakítási munkák és a tervek elvégzésére. A 
fedezet forrása az általános tartalékkeret. 
A döntés értelmében költségvetési rendelet az alábbiak szerint kerül módosításra: 
Önkormányzat beruházások:      10 000 000 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret           - 10 000 000 Ft 
 
7., Városi Jégcsarnok építéséről III.  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 92/2017. (IV.11.) sz. 
határozatában a felhalmozási kiadások között tervezett 15.000.000 Ft keretösszeg 
erejéig felhatalmazta a Polgármestert, hogy a jégcsarnok engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése céljából támogatási szerződést írjon alá a 
Viadukt SE-vel. 
Tekintettel arra, hogy a kiadás eredeti előirányzatként a beruházások között került 
tervezésre, szükséges átvezetése a támogatások közé az alábbiak szerint: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Jégcsarnok   - 15 000 000 Ft 
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Jégcsarnok   +15 000 000 Ft 
 
8., Város Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó 
támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 95/2017. (IV.27.) határozatában bruttó 
29.685.000 Ft-ot biztosított a Sportcsarnok és kiszolgáló egység kivitelezéséhez. Az 
önerő fedezete beruházási kiadásként került tervezésre, átadása azonban 
támogatási szerződéssel történt, így az összeget a beruházási kiadások közül át kell 
vezetni a támogatási kiadások közé: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Sportcsarnok egyéb építési költsége  

- 29 685 000 Ft 
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Jégcsarnok   +29 685 000 Ft 
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A 2017. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – 
az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a 
Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre. 
 
Biatorbágy, 2017. június 13. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 


