
 
Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (III.01.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta 2019. évi költségvetését. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosításai 
az alábbiak miatt váltak szükségessé: 
 
 
1., Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2019. (VI.27.) sz. 
határozatában döntött az Szily kastély hátsó udvarának műfüves borításáról.  A 
feladat végrehajtásához szükséges 6.320.635 Ft forrás került elkülönítésre az 
általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra költségvetési cím keretéből. 
A döntés a költségvetésben az alábbi átvezetéseket teszi szükségessé: 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret   - 6.320.635 Ft 
Önkormányzat felhalmozások/Szily kastély hátsó  
udvarának műfüves borítás      +6.320.635 Ft 
 

2., „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, 
buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2019. (VI.27.) sz. 
Határozatában a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével egyidejűleg 
68.365.783 Ft többletforrást biztosított a 2019. év útfelújítási feladatok elvégzésére. 
A többletforrás az általános tartalékkeretből kerül biztosításra. A döntés a 
költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre: 
Önkormányzat felhalmozások/útfelújítási keretösszeg   + 68.365.783 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok    -  68.365.783 Ft 
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3, A Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli egyezséget is 
tartalmazó peren kívüli megállapodásról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2019. (VI.27.) 
határozatában jóváhagyta a  Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatos perbeli 
egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodást, valamint felhatalmazta a 
polgármestert Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. évi költségvetése 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok sora terhére a 
25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint felperesi jogi képviselő ügyvédi letét útján 
történő teljesítésre. 

Átvezetése a költségvetési rendeleten: 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret    -25.000.000 Ft 
Önkormányzat dologi kiadások      +25.000.000 Ft 
 
4., Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről (Biatorbágy, 04/25 hrsz.-ú 
ingatlan megvételéről) 

A képviselő- testület 108/2019. (V.2.) határozatában  oktatásfejlesztés céljára meg kívánta 
vásárolni a magánszemélyek tulajdonában lévő Biatorbágy, 04/25 hrsz-ú ingatlant. Az 
ingatlan vételára 113.289.000 Ft.. A vételár fedezetére az összeg az ingatlanvásárlási 
keretösszeghez  átvezetésre kerül  az MLSZ pályaépítési az Iharosban kiadási címről. 

5., MLSZ Országos Pályaépítési Programjára benyújtott pályázati anyag 
módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 109/2019. (V.2.) sz. Határozata 
alapján módosított pályázatot nyújtott be az MLSZ Országos Pályaépítési Programján 
belül, a Biatorbágy 04/25 hrsz-ú ingatlanra, egy 111*72 méteres műfüves nagypálya 
megépítésére, melynek pályázati önereje 60 505 145 forint. A döntés alapján a 
tartalékok pályázati önerő kerete az MLSZ pályaépítése az Ihasaban kiadási címről 
megemelésre kerül az alábbiak szerint: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/MLSZ pályaépítés  - 60.505.145 Ft 
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő tartalék   +60.505.145 Ft 
 
 
Biatorbágy, 2019. július 12. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 


