
 
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., Beszámoló a Memoria Cafe 2018. évi működéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületület 113/2019. (V.30.) határozata alapján 
a Boldog Gizella Alapítvány Memória Café, mint segítő közösség 2019. évi programjainak 
megszervezésére és megvalósítására 600.000.- Forint összeget biztosít a 2019. évi 
költségvetése Egészséges Biatorbágyért Program keretéből; a döntés a II. 13-as táblázatban 
átvezetésre kerül. 

 
 
2., Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázatról - Kossuh Ferenc – Kossuth Lajos utcák felújítása: 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2019. (V.30.) sz. határozatában a 
tárgybani fejlesztéshez szükséges  pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét akként 
igazolja, hogy a vállalt önerő összegét 47.834.871.-Ft, a 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalék évközi többletigény forrásának terhére biztosítja; 
A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Kossuth Ferenc-Kossuth L. u. felújítása+47.834.871 Ft 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra        -47.834.871 Ft 
 

 
 
3., Oktatásszervezési kérdésekről - A tanulócsoportok elhelyezéséről az általános 
iskolák épületében 2019 szeptemberétől  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatásszervezési 
kérdésekről, a tanulócsoportok 2019/2020-as tanévben történő elhelyezését a Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanba és a 117/2019. (V.30.) határozatában döntött a 
a Biai Református Általános Iskola részére két új konténer telepítéséről, emellett további fél 
konténer telepítésével csoportbontásra is alkalmas termet is biztosít, így összesen két és fél 
osztályterem elhelyezésére elegendő új konténert telepít;(NINCS FORRÁS MEGJELÖLÉS) 

 
 
4., Nemzeti Ovi-Sport pályázatról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 121/2019. (V.30.) sz. határozatában foglaltak alapján 
az Ovi - Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi – Sport Program” 
címen pályázatot nyújt be a Nagy utca 29. szám alatt épülő új óvodához tartozó sportpálya 
építésének támogatására. A kivitelezéshez szükséges önerőt, bruttó 4.500.000,- Ft-ot 2020. 
évi költségvetésében biztosítja.  

A döntés a költségvetési rendelet I/19. sz. mellékletében rögzítésre kerül. 
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5., „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüller Márton sétány menti sportpark és 
játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 
vonatkozóan Sportpark és futókör építése” tárgyban 
hozott 139/2019. (V.30.) határozat alapján a Képviselő-testület a sportpark építéséhez  
hiányzó bruttó: 72.816.283.- forint fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
általános tartalékkeretéből biztosítja a alábbi átvezetésekkel: 
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret    - 72.816.283 Ft 
Önkormányzat felhalmozási kiadások – Sportpark    +72.816.283 Ft 

 
6., A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási 
feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről (a tárgyról külön 
napirendi pontként előterjesztés került kiküldésre) 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. május 30-i ülésén megalkotta a 14/2019. 
(V.31.) önkormányzat rendeletét a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról. A 
tervtanács működési költségeire a Képviselő-testület 1.319.280 Ft forrást biztosított 
az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatok cím terhére. Ez a költségvetési 
rendeleten az alábbi átvezetéseket jelenti: 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék    - 1.319.280 Ft 
Önkormányzat külső személyi juttatások     +1.104.000 Ft 
Önkormányzat/ munkaadót terhelő járulékok     +  215.280 Ft 
 
 
 
A 2019. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – 
az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a 
Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre. 
 
Biatorbágy, 2019. június 12. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 
 

 
 


