
 
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 Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz 
közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről – egyes buszmegállók 
kivitelezéséről 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 177/2019. (VII.17.) sz. határozatában 
31.563.622 Ft-ot biztosított - az általános tartalékkeret terhére - a helyi autóbusz 
közlekedés számára 12 db buszmegálló megépítéséhez. 
A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket vonja maga után: 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret  - 31.563.622 Ft 
Önkormányzat beruházások/buszmegállók építése  +31.563.622 Ft 

2., A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2019. (VII.17.) sz. Határozatában 
1.584.000 Ft-tal járult hozzá a Nagydobronyi Magyar Ház és a Nagydobronyi Tájház és 
szabadtéri rendezvénycsarnok asztalokkal és padokkal történő berendezéséhez. 
A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre: 
Önkormányzat támogatások/Nagydobrony támogatás   + 1.584.000 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok    -  1.584.000 Ft 
 
3, A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély 
nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2019. (VIII.27.) határozatában 
vállalta a 207135/1641 projetazonosító számú pályázat megvalósítását, valamint ezen 
határozatban a feladatra 11.687.917 Ft-ot biztosított 2020. évi költségvetésében. 
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A döntés a költségvetési rendelet I/19. valamint II/15. sz. mellékleteiben feltüntetésre kerül. 

 
4., Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás pályázaton történi indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 
A képviselő- testület 193/2019. (VIII.27.) határozatában döntött a Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, mely önrészeként 5.932.600 Ft-ot biztosított 
a Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésének javasolt rovatairól. 
Az önrész önkormányzathoz történő átvezetése az alábbiak szerint érinti a költségvetési 
rendeletet: 
Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetése: 
Immateriális javask beszerzése       - 914.400 Ft 
Informatikai eszközök beszerzése     -3.619.100 Ft 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése       - 549.100 Ft 
Egyéb dologi kiadások        - 850.000 Ft 
Biatorbágy Város Önkormányzata/felhalmozási kiadások: 
- JFMK érdekeltségnövelő pályázat önrész    +5.932.600 Ft  

 

5., Az „Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztikai helyéül szolgáló 
helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2019. (VII.27.) sz. határozata 
alapján a Képviselő-testület többlet 34.489.178 Ft fedezetet biztosított a röntgendiagnosztika 
helyéül szolgáló helyiség kialakítására. A többletköltségre az Önkormányzat általános 
tartalékkerete nyújt fedezetet. 
A rendelet a döntéssel az alábbiak szerint módosul: 
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék    - 34.489.178 Ft 
Önkormányzat beruházások/Röntgen helyiség kialakítása   +34.489.178 Ft 

 
 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 11. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 


