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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

17/2016. (VIIl.24.) önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 7/2010. (07.01.) Ör. számú 

rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében, és az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e 

rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
Tarjáni István      dr. Kovács András 
  polgármester                 jegyző 
 

1. számú melléklet 

a   17/2016.(VIII.24.)Ör. számú rendelethez 
 

4. számú melléklet 
a 7/2010.(07.01.)Ör. számú rendelethez  

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
1. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biai G. u. 
Dózsa Gy. u. 
Fő u. 
Gárdonyi köz  
Halászház u. 
Jókai Mór u. 
Káposztáskert u. 
Kölcsey Ferenc  u. 
Köves dűlő  
Mészöly László u. 
Nagy u. 
Óvoda köz 
Pecató 
Petőfi köz 
Rákóczi u. 
Szentháromság tér 
Szent István u. 
Tópart u. 
Vörösmarty u. 
 
Óvoda: 
Legóvár Óvoda 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
 
Biatorbágyi Általános Iskola, Kálvin tér 4. számú épülete 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
2. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Bethlen G. u. 
Csermely köz 
Ezredes u. 
Füzes u.  
Füzes köz 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Á. u. 
Gábor Á. köz 
Geréby I. u. 
Hegyalja u. 
Herbrechtingen tér 
József A. u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Kassai u. 
Kolozsvári u. 

2016. 

december 
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Szerkeszti, sokszorosítja és kiadja: 
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telefonon 06 23/310-174/242 mellék, vagy a 
sajto@biatorbagy.hu címen 
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Kutyahegy 
Levél u. 
Lomb u. 
Madárszirt u. 
Mester u. 
Pamacs u. 
Petőfi u. 
Rosenbach J. u. (46-66.; 43-53.) 
Szabadság u. (29-től végig; 16-től végig) 
Szent Erzsébet tér 
Vasút u. 
Ybl M. köz 
Ybl Miklós sétány 
Zajgó u. 
 
Óvoda. 
Pitypang Óvoda 
Biatorbágy, Szent László u. 48. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
3. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Állomás u. 
Czipri bíró u. 
Csillag u. 
Enéh u. 
Gyöngyvirág u. 
Hámory I. u.  
Katalin hegy 
Mészárosok u. 
Öntöde u. 
Pátyi u. 
Raktár u. 
Ritsmann Pál u. (30-52.; 27-47.) 
Rosenbach J. u. (1-41.; 2-44.) 
Rózsa u. 
Szent Vendel tér 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
4. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Alsómajor 
Arany J. u. 
Attila u. 
Árpád u. 
Alsó köz 
Álmos vezér u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackvirág u. 
Bocskai u. 
Csokonai út 
Dobó köz 
Deák F. u.  
Domb u.  
Erdészlak 
Géza fejedelem u. 
Hatház u.  
Hunyadi út 
Határ u. 
Határkereszt sétány 
Kakukkfű út 
Kálvin tér 
Kamilla u. 

Levente u.  
Losonci u. 
Lejtő u.  
Május 1. út 
Munkás u.  
Rezeda u.  
Rozmaring u.  
Sándor u. 
Sándor köz 
Széchenyi út 
Szabadság u. (2-14.; 1-29.) 
Tulipán u.  
Tas u.  
Uray Géza út 
Ürgehegy 
Öreg-hegy 
Varga rektor u.  
Vendel park 
Verebély László u.  
Viola u. 
Viola köz 
Virág u. 
Zsák u. 
Zugor I. u. 
 
Óvoda: 
Csicsergő Óvoda 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.  

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
5. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Angeli A. u. 
Antall J. u. 
Dévai Gy. u. 
Diófa u. 
Damjanich u. 
Ferenc u. 
Hochwart M. u. 
Kinizsi u. 
Március 15. u. 
Tavasz u. 
Székely u. 
Szarvashegy 
Vladár G. sétány 
 
Óvoda: 
Meserét Óvoda 
Biatorbágy, Dévai Gy. u. 1. 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
6. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Ady E. u. 
Alkotmány u. 
Akácfa u.  
Baross G. u. 
Boldog G. u. 
Búzavirág u. 
Guti Ország u. 
Hársfa u. 
Híd u. 
Iskola u. 
Játszótér 
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Juhász Gy. u. páratlan oldal(3-51) 
Kárpát u.  
Karinthy F. u. 
Karikó J. u. 
Kis köz 
Kossuth L. u. 
Kossuth F. u.  
Mária királynő u. 
Meggyfa u.  
Mészöly u. 
Móricz Zs. u. 
Ország u. 
Pacsirta u. 
Patak u. 
Pipacs u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás u. 
Szent László u. 
Táncsics M. u. 
Viadukt u. 
Zsigmond király u.  
 
Óvoda: 

Vadvirág Óvoda 
Biatorbágy, Fő u. 61. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
7. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biatorbágyi Általános Iskola, Szentháromság tér 6. sz. 
épülete 
Biatorbágyi Általános Iskola, Karinthy F. u. 4. sz. épülete 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
8. SZ. KÖRZET 

Fülemüle u. 
Harkály u. 
Ibolya u. 
Iharos 
Ipar u. 
Juhász Gyula u. páros oldal (4-46) 
Kerekdomb u. 
Naphegy köz 
Orgona u. 
Ritsmann P. u. (1-25.; 2-28.) 
Szily Kálmán u. (1-63.; 2-60.) 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

18/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének 
díjairól szóló 7/2006. (05.25.) Ör. számú rendelet 

módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 7/2006. (05.25.) Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § A Rendelet az alábbi 3/B § -sal egészül ki: 

 

„3/B. § Az óvodáskorú gyermekek óvodai külön 
foglalkoztatására szolgáló óvodai tornatermeit 1.500.-
Ft/óra bérleti díjért adja bérbe

”
 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
 
Tarjáni István      dr. Kovács András 
polgármester                 jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 
19/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

 
A temetőkről és a temetkezésről szóló  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) 
Ör. sz. rendeletének 

módosításáról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) be-
kezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban ka-
pott felhatalmazás alapján, a 145/1999. (X. 1.) Kormány-
rendeletre (továbbiakban Vhr) figyelemmel, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
1.§ A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 

31.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú 
melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  
 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tarjáni István                                         dr. Kovács András 
polgármester                                                          jegyző 
 
1.számú melléklet a 19/2016. (IX. 30.) számú rendelethez 

 
 

3. sz. melléklet a 21/2007. (12. 06.) Ör sz. rendelethez 

 

A Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló 

temetőben: 

Ravatalozó használati díj temetésenként 
(+ halott hűtés első három napja) bruttó 19.000.-Ft   19.000.-Ft 
Halott hűtés a negyedik naptól napi:         2.500.-Ft     2.500.-Ft 
 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulás      
 10.000-Ft/temetés 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
egyéb vállalkozások temető fenntartási hozzájárulása   
  10.000,-Ft/nap 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 
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20/2016. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelete 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a Magyarország  2016. évi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre, Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II.26.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja: 

1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú 
melléklet lép.  

2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú 
melléklet lép. 

3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú 
melléklet lép. 

4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú 
melléklet lép. 

5.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú 
melléklet lép.  

6.§   A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú 
melléklet lép. 

7.§   A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú 
melléklet lép. 

8.§   A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú 
melléklet lép. 

10.§   A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú 
melléklet lép. 

11.§   A Rendelet mellékletét képező II/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. 
számú melléklet lép.  

12.§   A Rendelet mellékletét képező II/11. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. 
számú melléklet lép. 

13.§   A Rendelet mellékletét képező II/12. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. 
számú melléklet lép. 

14.§   A Rendelet mellékletét képező II/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. 
számú melléklet lép. 

15.§   A Rendelet mellékletét képező IV/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/1. 
számú melléklet lép. 

16.§   A Rendelet mellékletét képező IV/5. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/5. 
számú melléklet lép. 

17.§   A Rendelet mellékletét képező IV/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/6. 
számú melléklet lép. 

18.§   A Rendelet mellékletét képező VII/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/1. 
számú melléklet lép. 

19.§   A Rendelet mellékletét képező VII/5. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/5. 
számú melléklet lép. 

20.§   A Rendelet mellékletét képező VII/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/6. 
számú melléklet lép. 

 

21.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 Tarjáni István              dr. Kovács András 

   polgármester              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

21/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló ren-

delet módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletét a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A Rendelet az alábbi 3. § (1) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 

„A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdono-

sok felé folyamatos rendelkezésre állással, napközben, az 
ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 napon belül 
teljesíti.

”
 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
Tarjáni István      dr. Kovács András 
  polgármester                 jegyző 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

22/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének 
díjairól szóló 7/2006. (05.25.) Ör. számú rendelet mó-

dosításáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 7/2006. (05.25.) Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 

„Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbére ha-

vonta: 

a.) összkomfortos lakás esetén         1.616,-Ft/m2 1.616,-Ft/m
2
 

b.) komfortos lakás esetén                   213,-Ft/m2”  213,-Ft/m
2”

 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
Tarjáni István      dr. Kovács András 
 polgármester                 jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

23/2016. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-
tásáról szóló 7/2010. (07.01.) Ör. számú rendelet mó-

dosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meg-
határozott feladatkörében, és az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-

tásáról szóló 7/2010. (07. 01.) Ör. sz. rendeletét (további-
akban: Rendelet) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 
1. számú melléklete lép. 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 
 
1. számú melléklet 

a 23/2016. (XII. 2.) számú rendelethez 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
1. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biai G. u. 
Dózsa Gy. u. 
Fő u. 
Gárdonyi köz  
Halászház u. 
Jókai Mór u. 
Káposztáskert u. 
Kölcsey Ferenc  u. 
Köves dűlő  
Mészöly László u. 
Nagy u. 
Óvoda köz 
Pecató 
Petőfi köz 
Rákóczi u. 
Szentháromság tér 
Szent István u. 
Tópart u. 
Vörösmarty u. 
 
Biatorbágy Általános Iskola Kálvin tér 4. számú épülete 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
2. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Bethlen G. u. 
Csermely köz 
Ezredes u. 
Füzes u.  
Füzes köz 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Á. u. 
Gábor Á. köz 
Geréby I. u. 
Hegyalja u. 
Herbrechtingen tér 
József A. u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Kassai u. 
Kolozsvári u. 
Kutyahegy 
Levél u. 
Lomb u. 
Madárszirt u. 
Mester u. 
Pamacs u. 
Patak utca  
Petőfi u. 
Rosenbach J. u. (46-66.; 43-53.) 
Szabadság u. (29-től végig; 16-től végig) 
Szent Erzsébet tér 
Vasút u. 
Ybl M. köz 
Ybl Miklós sétány 
Zajgó u. 
 
Óvoda. 
Pitypang Óvoda 
Biatorbágy, Szent László u. 48. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
3. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 
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Állomás u. 
Czipri bíró u. 
Csillag u. 
Enéh u. 
Gyöngyvirág u. 
Hámory I. u.  
Katalin hegy 
Mészárosok u. 
Öntöde u. 
Pátyi u. 
Raktár u. 
Ritsmann Pál u. (30-52.; 27-47.) 
Rosenbach J. u. (1-41.; 2-44.) 
Rózsa u. 
Szent Vendel tér 
 
Óvoda: 
Legóvár Óvoda 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
4. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Alsómajor 
Arany J. u. 
Attila u. 
Árpád u. 
Alsó köz 
Álmos vezér u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackvirág u. 
Bocskai u. 
Csokonai út 
Dobó köz 
Deák F. u.  
Domb u.  
Erdészlak 
Géza fejedelem u. 
Hatház u.  
Hunyadi út 
Határ u. 
Határkereszt sétány 
Kakukkfű út 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Levente u.  
Losonci u. 
Lejtő u.  
Május 1. út 
Munkás u.  
Rezeda u.  
Rozmaring u.  
Sándor u. 
Sándor köz 
Széchenyi út 
Szabadság u. (2-14.; 1-29.) 
Tulipán u.  
Tas u.  
Uray Géza út 
Ürgehegy 
Öreg-hegy 
Varga rektor u.  
Vendel park 
Verebély László u.  
Viola u. 
Viola köz 

Virág u. 
Zsák u. 
Zugor I. u. 
 
Óvoda: 
Csicsergő Óvoda 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.  

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
5. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Angeli A. u. 
Antall J. u. 
Dévai Gy. u. 
Diófa u. 
Damjanich u. 
Ferenc u. 
Hochwart M. u. 
Kinizsi u. 
Március 15. u. 
Tavasz u. 
Székely u. 
Szarvashegy 
Vladár G. sétány 
 
Óvoda: 
Meserét Óvoda 
Biatorbágy, Dévai Gy. u. 1. 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
6. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Ady E. u. 
Alkotmány u. 
Akácfa u.  
Baross G. u. 
Boldog G. u. 
Búzavirág u. 
Guti Ország u. 
Hársfa u. 
Híd u. 
Iskola u. 
Játszótér 
Juhász Gy. u. páratlan oldal(3-51) 
Kárpát u.  
Karinthy F. u. 
Karikó J. u. 
Kis köz 
Kossuth L. u. 
Kossuth F. u.  
Mária királynő u. 
Meggyfa u.  
Mészöly u. 
Móricz Zs. u. 
Ország u. 
Pacsirta u. 
Pipacs u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás u. 
Szent László u. 
Táncsics M. u. 
Viadukt u. 
Zsigmond király u.  
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Óvoda: 
Vadvirág Óvoda 
Biatorbágy, Fő u. 61. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
7. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biatorbágyi Általános Iskola, Szentháromság tér 6. sz. 
épülete 
Biatorbágyi Általános Iskola, Karinthy F. u. 4. sz. épülete 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
8. SZ. KÖRZET 

Fülemüle u. 
Harkály u. 
Ibolya u. 
Iharos  
Ipar u. 
Juhász Gyula u. páros oldal (4-46) 
Kerekdomb u. 
Naphegy köz 
Orgona u. 
Ritsmann P. u. (1-25.; 2-28.) 
Szily Kálmán u. (1-63.; 2-60.) 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

24/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktárának műkö-
déséről 

Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, a magyar nemzeti értékek-
ről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § 
(1) bekezdésében és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
PREAMBULUM 

 
 A Magyar Országgyűlés által alkotott értéktár törvény által 

kínált lehetőség alapján Biatorbágy Város Önkormányzata 
elkötelezett a testvérvárosi kapcsolatainak gazdagításá-
ban. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
élenjáró és kezdeményező szerepet kíván betölteni saját 
értéktárának kiépítése mellett Nagydobrony, 
Gyergyóremete, és Alistál községek értékeinek felkutatá-
sában. Ennek érdekében Biatorbágy Város Önkormányza-
ta szellemi és anyagi természetű javakkal hozzá kíván 
járulni a testvér települések értékmentő tevékenységéhez. 
Ezen szándék akkor lép életbe, amikor a megnevezett 
települések önkormányzata kezdeményezésünket elfogad-

ja, és vállalja a saját értékmentést, lehetővé téve ezzel a 
közös értéktár felépítését. 

 
1. § Általános Rendelkezések 

1. A bizottság megnevezése: Biatorbágyi Érték-
tár Bizottság. 

2. E rendeletben továbbiakban: bizottság. 

3. A bizottság székhelye: 2051 Biatorbágy, Ba-
ross Gábor utca 2/a. 

4. A bizottság üléseinek helyszíne: Karikó János 
Könyvtár székhelye. 

5. A bizottság létszáma: 5 fő. 

6. A bizottság tagjainak névsorát jelen rendelet 
1. számú melléklete tartalmazza. 

2. § A bizottság feladata 

1. Gondozza a Biatorbágyi Értéktárat. 

2. Működteti a Biatorbágyi Értéktár honlapját. 

3. Javaslatot tesz Biatorbágy Város Önkor-
mányzatának a helyi értékek feltárása, vé-
delme és népszerűsítése érdekében ellátan-
dó feladatokról. 

4. Javaslatot készít a Biatorbágyi Értéktár gon-
dozásához és gyarapításához szükséges 
forrásoknak Biatorbágy Város éves költség-
vetésében történő biztosításához. 

5. Évente legalább egy alkalommal szakmai 
rendezvény keretében a város köznevelési, 
közművelődési intézményei és a civil szer-
vezetek valamint az érdeklődők számára 
bemutatja a biatorbágyi helyi értékek feltárá-
sa, archiválása, stb. érdekében végzett tevé-
kenységét. 

6. A Biatorbágyi Értéktár létrehozása után – a 
gondozással párhuzamosan – összefogja és 
koordinálja a város intézményeinek és civil 
szervezeteinek, kutatóinak helytörténeti te-
vékenységét. 

7. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a mindenkori költségvetési rendele-
tében pénzalapot biztosít, amely lehetővé te-
szi az értéktár bizottság tevékenységének 
további gazdagítását, egyes témakörök ala-
pos és igényes kidolgozását, akár a bizott-
sági tagok, akár külsős szakemberek végzik 
azokat el. 

8. A bizottság munkatervet készít a következő 
évre, és ebben jelöli meg azt az összeget, 
amit erre kér, és ezt az összeget Oktatási és 
Kulturális Bizottság határozatának figyelem-
bevételével a Képviselő-testület bírálja el 

3. § A bizottság működése 
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1. A bizottság a tevékenységét a magyar nem-
zeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozá-
sáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rende-
let (továbbiakban: Korm. r.), és az e rende-
letben foglaltak szerint végzi. 

2. az Értéktár Bizottság tagjait Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza 
meg. 

3.  A bizottsági tagság megszűnik: 

a) lemondással 

b) megbízás visszavonásával 

c) halálozással 

d) valamint a bizottság megszűnésével. 

4. Az Értéktár Bizottság tagjainak részleges cse-
rélődése, vagy új taggal (tagokkal) való kie-
gészülése esetén az új tag(ok) megbízatása 
a bizottság működésének időszakára szól. 

5. A bizottság képviseletére jogosult személy: a 
bizottság elnöke. 

6. Az elnök munkáját a bizottság titkára segíti. A 
bizottság titkári feladatait Biatorbágyi Pol-
gármesteri Hivatal közművelődési referense 
látja el. 

7. A bizottság elnöke: 

a) összehívja a bizottság ülését 

b) javaslatot tesz a napirendre 

c) vezeti a bizottság ülését 

d) képviseli a bizottságot az önkormányzat 
szerveinek azon ülésein, melyeken a bi-
zottság működését érintő kérdésekről 
esik szó 

e) részt vesz a bizottság feladatkörét érintő 
városi, önkormányzati rendezvényeken 

f) kapcsolatot tart a városban működő civil 
szervezetekkel, intézményekkel 

g) felelős a helyi értéktár bizottság honlap-
jának működtetéséért 

h) jogszabály szerint beszámol a képviselő-
testületnek a bizottság munkájáról. 

8. A bizottság titkára: 

a) közreműködik a bizottság üléseinek elő-
készítésében, összehívásában 

b) a bizottság ülésének meghívóját, napi-
rendjét és a napirendek tárgyalásához 
szükséges dokumentumokat az ülés 
napja előtt legalább nyolc munkanappal 
megküldi a tagoknak. 

c) elkészíti az ülés jegyzőkönyvét 

d) nyilvántartja a bizottság döntéseit 

e) gondoskodik a döntések közzétételéről 
és a megyei értéktárba való megküldé-
séről. 

9. A bizottság évente legalább nyolc alkalommal 
ülésezik. 

10. Indokolt esetben az elnök rendkívüli ülést is 
összehívhat nyolc napnál rövidebb határidő-
vel. Az ülés összehívását az ok és a cél 
megjelölésével a bizottság bármely tagja 
kérheti az elnöktől. 

11. A bizottság határozatképes, ha a tagok több 
mint a fele megjelent az ülésen. A bizottság 
ülését az elnök vezeti. A bizottság elnökének 
távolléte esetén a bizottság ülését az ülés 
vezetésére felkért tag, ennek hiányában a 
rangidős tag vezeti. Amennyiben a bizottság 
nem határozatképes, az ülést tizenöt napon 
belül az elnök ismét összehívja. 

12. A bizottság ülését vezető elnök feladata: 

a) megnyitja és berekeszti az ülést 

b) megállapítja a határozatképességet 

c) javaslatot tesz az ülés napirendjére 

d) napirendi pontonként vezeti a vitát, ösz-
szefoglalja az elhangzott javaslatokat, 
véleményeket, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot 

e) meghatározza a hozzászólások rendjét, 
megadja és megvonja a hozzászólás jo-
gát 

f) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan le-
folyását. 

13. A bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz-
nek részt a meghívott szervezetek delegált-
jai, az adott témák képviselői. A kultúráért fe-
lelős alpolgármester állandó meghívott. 

14. A bizottság döntéseit nyílt szavazással, kéz-
feltartással hozza. Szavazategyenlőség ese-
tén az ülést vezető elnök, távolléte esetén az 
ülés vezetésével megbízott tag szavazata 
dönt. A döntésből ki kell zárni azt a bizottsági 
tagot, akit személyesen, vagy közeli hozzá-
tartozóját az adott ügy érint. A személyes 
érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. 
A kizárásról a bizottság egyszerű többséggel 
dönt. 
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15. A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az ülés időpontját és helyét 

b) a megjelentek nevét 

c) a tárgyalt napirendi pontokat 

d) a tanácskozás lényegét 

e) a bizottság döntéseit 

f) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv 
vezetőjének aláírását. 

16. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

a) a tárgyalt írásbeli javaslat 

b) a jelenléti ív 

c) a bizottság meghívója 

17. A bizottság jegyzőkönyvei, dokumentumai, és 
a működéséhez szükséges eszközei a 
Karikó János Könyvtárban kerülnek elhelye-
zésre. 

18. A bizottság működésének szervezési, admi-
nisztrációs feltételeit Biatorbágy Város Pol-
gármesteri Hivatala biztosítja. 

19. A bizottság a Korm. r. (1) bek. c) pontjában 
foglaltak szerint félévente, legkésőbb a félé-
vet követő első képviselő-testületi ülésen te-
vékenységéről beszámol Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete felé. 

4. § A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei 

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság mun-
kájában legjobb tudásuk, szakértelmük alap-
ján aktívan részt venni, a bizottság ülésétől 
való távolmaradást előre jelezni. 

2. A bizottság tagjai Biatorbágy Város Önkor-
mányzata állandó bizottságainak külsős bi-
zottsági tagjainak havi tiszteletdíját kapják, a 
bizottság elnöke az állandó bizottságok bel-
sős tagjainak havi tiszteletdíját kapja. 

5. § E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 

Tarjáni István dr. Kovács András  
polgármester      jegyző 
 
1. számú melléklet a 24/2016. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelethez 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjai: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

25/2016. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelete 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a Magyarország  2016. évi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre, Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II.26.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja: 

1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú 
melléklet lép.  

2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú 
melléklet lép. 

3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú 
melléklet lép. 

4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú 
melléklet lép. 

5.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú 
melléklet lép.  

6.§   A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú 
melléklet lép. 

7.§   A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú 
melléklet lép. 

8.§   A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú 
melléklet lép.  

9.§   A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú 
melléklet lép. 

10.§   A Rendelet mellékletét képező II/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. 
számú melléklet lép. 

 

11.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Tarjáni István      dr. Kovács András 
polgármester                jegyző 
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H A T Á R O Z A T O K  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

183/2016. (VIII. 23.) számú határozata 
 

Beruházásokkal összefüggő kimutatásról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kéri a polgármesteri hivatalt, hogy az októberi bizottsági-
testületi körre készítsen kimutatást az önkormányzat nagy 
felhalmozási-beruházási kiadásairól, különös tekintettel az 
alábbi beruházásokra, vállalásokra: 
 

- az iskoláik, óvodáik megépítésének folyamata, 
- az új szennyvíztisztító megépítése,  
- a jégcsarnokot,  
- a kosárcsarnokot,  
- az utak-járdák felújítása 
- a Pontis Hotel megvásárlása,  
- a Sándor-kastélyban a TSZ szárny megvásárlása,  
- a borvidék,  
- a közvilágítás,  
- a Forrás-völgy megcsúszott töltésével összefüggő 

probléma,  
- a Nagy utcai önkormányzati ingatlanok felújítása, 
- a HÉSZ módosítás következtében a külterületek 

igényeinek megjelenítése  
- humán területet érintő, költségnövekedéssel járó 

beruházások.  
 
Határidő: 2016. október 12. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Pénzügyi Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
184/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

 
Városi jégcsarnok építéséről II. – a sportfejlesztési 

program önrészének biztosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi jégcsarnok építéséről II. – a sport-
fejlesztési program önrészének biztosításáról szóló előter-
jesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1) a NAPUR Architect Kft. által 2016 áprilisában ké-
szített Biatorbágy Regionális Jégcsarnok kon-
cepcióterveket megismerte és azt az engedélyes 
tervek elkészíttetéséhez alkalmasnak tartja; 
 

2) a támogatási igazolás megszerzéséhez kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Viadukt Sportegye-
sület Biatorbágy 2016/2017. évi támogatási idő-
szakra szóló sportfejlesztési programjában sze-
replő Jégcsarnok építési beruházás önerejéhez 
(30%) kapcsolódóan bruttó 285.000.000,- Ft ösz-
szeget a 2017. évi költségvetésében biztosít. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

185/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

 
 
Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításá-

ról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
a Kossuth Lajos utcába, és Kossuth Ferenc utcába történő 
behajtást korlátozza az alábbiak szerint: 

- a Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc ut-
cában a Lakó-pihenő övezeti besorolás 
meghagyása 

- Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca 
tekintetében a behajtás korlátozása 
„Mindként irányból behajtani tilos” korlá-
tozással, kivéve lakók, illetve a behajtási 
tilalom időtartama: 7-9 óra és 15-18 óra 
között, 

- külön rendelet készül a behajtási engedé-
lyek kiadására, 

- a Karinthy Frigyes utca, Iskola köz, 
Meggyfa utca, Alkotmány utca, Iskola 
utca, Iskola köz, Mária királynő utca, 
Zsigmond király, Pacsirta utca, Guti or-
szágút, Játszó tér tekintetében 30-as 
korlátozott sebességű övezet kerül be-
vezetésre egyenrangú útkereszteződé-
sek kialakítása nélkül. 

 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

186/2016. (VIII. 23.) számú határozata 
 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy része vételi 
ajánlatának a módosításáról, az adásvételi szerződés 

meghiúsulása esetén részleges kisajátításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete:  
 
1) a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 3961 

m2 megvásárlására, 1070 Ft/m
2
 áron vételi 

ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosának,  
 

2) a vételi ajánlat elfogadása esetén, felhatal-
mazza a polgármestert az ingatlan megosztá-
sához szükséges intézkedések megtételére, és 
az adásvételi szerződés aláírására, a jegyzőt 
az ellenjegyzésére, 

 
3) a vételi ajánlat elutasítása esetén, a Biatorbágy 

8800/3 hrsz-ú ingatlanból 3961 m
2
 kisajátításá-

ra vonatkozóan kisajátítási eljárást indít az ille-
tékes hivatalnál, és felhatalmazza a polgár-
mestert a kisajátítási kérelem benyújtására,  

 
4) a vételi ajánlat elfogadása esetén, a telekalakí-

tási eljárás és az adásvétel költségeit, a vételi 
ajánlat elutasítása esetén a kisajátításból adó-
dó kártalanítás és a járulékos költségeket a 
2016. évi költségvetésében az Egyéb beruhá-
zások, Földterület vásárlása alatti „Biatorbágy 
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8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás” keret terhére 
biztosítja. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
187/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

 
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Prog-

ramban való részvételről II.- 
ajándékozási szerződés elfogadásáról 

 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
 

1) u
tólagos jóváhagyással döntött arról, hogy a 
sportpark pályázathoz kapcsolódóan ingyenesen 
átveszi, ajándékozási szerződés keretén belül az 
Új Bázis Ingatlanfejlesztő és hasznosító Kft.-től 
az alábbi ingatlanokat: 

 
Biatorbágy, belterület 8743/14 hrsz. 
Biatorbágy, belterület 8743/15 hrsz. 
Biatorbágy, belterület 8743/17 hrsz. 
Biatorbágy, belterület 8743/33 hrsz. 
Biatorbágy, belterület 8743/41 hrsz. 
Biatorbágy, belterület 8743/42 hrsz. 

 
2) f

elhatalmazza a Polgármestert az Ajándékozási 
Szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 
 
(Az Ajándékozási Szerződés a határozat mellék-
letét képezi.) 

   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

188/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a védőnői álláshelyre beérkezett pályázat 
elbírálása kérdéséről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat érvényes és 
eredményes, Balogh Szonját nevezi ki védőnőnek az 1. 
számú védőnői körzetbe.  

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

189/2016. (VIII. 23.) számú határozata 
 

Oktatásszervezési kérdésekről – Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő- testülete 174/2016. (VI. 30.) 

számú határozatának módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Lovasság Kft. visszalépését követően 

áttekintette az általános iskolai lovas oktatás 

biztosításának kérdését. 

2. a 174/2016. (VI. 30.) határozatának 2. pontját 

visszavonja 

3. a 2016/2017-es tanévre a Bellandor Kft-t bízza 

meg az általános iskolai lovas oktatás 

lebonyolításával 

4. a 2016/2017-es tanévben öt csoportban 110 fő 

vehet részt lovas oktatásban 

5. a lovas oktatás díja a 2016/2017-es tanévben 

45 850 Ft/alkalom, melynek fedezetét Biatorbágy 

Város 2016. évi költségvetése tartalmazza 

6. biztosítja a lovas oktatásban részt vevő öt csoport 

utazásának fedezetét a pátyi Bellandor Kft. 

telephelye és az általános iskola között 

7. felhatalmazza a polgármestert szerződések 

megkötésére a Bellandor Kft-vel és az utazást 

bonyolító vállalkozóval 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
190/2016. (VIII.23.) határozata 

 

A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány kérelme 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 

1. h

hozzájárul, hogy a Biatorbágy Kultúrájáért Ala-

pítvány a Keserűkút bevizsgálására elnyert 

100 000 forint támogatást 2016-ban használja 

fel, és 2017. január 31-éig számoljon el az ösz-

szeggel, 

2. f

felhatalmazza a polgármestert a Biatorbágy Kul-

túrájáért Alapítvány támogatási szerződésének 

módosítására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

191/2016. (VIII. 23.) számú határozata 
 

A Lovas Baráti Kör támogatási kérelme 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 

1. megtárgyalta a Lovas Baráti Körnek a 19. Biator-

bágyi Lovas Játékok anyagi fedezetének biztosí-

tása céljából benyújtott támogatási kérelmét 

2. a 19. Biatorbágyi Lovas Játékok lebonyolításához 

350.000.- forint támogatást nyújt 

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szer-

ződés megkötésére 

4. a megítélt támogatás fedezete rendelkezésre áll 

Biatorbágy Város 2016. évi költségvetésének 

II.13. számú melléklete „1. Alapítványok, egyesü-

letek, szervezetek támogatása” során fel nem 

használt keretben. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

192/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

 

A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelmé-
ről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. 2

50.000 forint támogatást biztosít a Nagydobronyi 

Református Egyházközség részére, a 2016. au-

gusztus 20-án megrendezésre kerülő családi 

csendes nap megrendezéséhez, 

2. u

tólag jóváhagyja a 2016. augusztus 19-én meg-

kötött Támogatási Szerződést.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
193/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

 
Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szabadság 
út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc 

utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai 
csatlakozás kiépítése tárgyában 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben „Bia-

torbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca 
és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a 
Május 1. utcai csatlakozás kiépítése tárgyában” hirdet-

mény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rást indít. 
 
I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek 

részére küldi meg: 
 
1. 
OLIO Szolgáltató és Idegenforgalmi Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 31/B. 
cégjegyzékszám: Cg. 01 09 881344 
 
2. 
KORRENT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 2083 Solymár, Mátyás király út 11. 3. em 10. aj. 
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-167291 
 
3. 
FINN ÚT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁ-
TOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhely: 1141 Budapest, Álmos vezér köz 5. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-161163 
 
4. 
Út-Közmű-Gép Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 2030 Érd, Thököly Imre utca 54. 
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-143057 
 
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a közbeszerzési eljárást a jelen határozat mellékletét 
képező ajánlati felhívás szerint az I. pontban feltüntetett 
gazdasági szereplőknek történő megküldésével indítsa 
meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
194/2016. (IX. 14.) számú határozata 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollé-

giuma által kiírt köztéri szobor pályázatról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) d
öntött a Juhász Ferencnek emléket állító szo-
borpályázatra (NKA kód: 105174/133) benyújtott 
pályaművek kiválasztásáról. 

2) a
 pályázaton a 2, 12, 15 sorszámú pályaművekkel 
kíván indulni. 

3) f
elhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos intézkedések és szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
195/2016. (IX. 14.) számú határozata 
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Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor 

Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali 

parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépí-

tése közbeszerzés eljárás elbírálásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 193/2016. (VIII. 23.) határozatában a 
közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény 115. § (1) 
bekezdése alapján a „Biatorbágy, Szabadság út 
(8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc 
utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. ut-
cai csatlakozás kiépítése” közbeszerzési eljárást in-

dított. 
 
A Képviselő-testület: 
 
1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alap-

ján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
értékelése eredményesen és érvényesen le-
záródott, 

 
2) nyertes ajánlattevőként az Út-Közmű-Gép 

Kft.-t (székhelye: 2030 Érd, Thököly Imre utca 

54., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-143057) hirdeti 
ki, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a do-
kumentációban és a jogszabályokban meghatá-
rozott feltételeknek, 

 
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse, 
 

4) a szerződés megkötéséhez szükséges többlet-
forrást, azaz bruttó 44.728.983,- Ft-ot a 2016. 
évi költségvetésben a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 

 
A beérkezett ajánlatokról készült összegezést a ha-
tározat melléklete tartalmazza. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. szeptember 22. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

197/2016. (IX.29.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetői pályázatának kiírásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetői álláshelyre. 
 
(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat kiírására 2016. szeptember 30. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

198/2016. (IX.29.) határozata 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme, a 

Biatorbágy, Szabadság u.8. sz. alatt lévő Ifjúsági Kö-

zösségi Tér épületrészének közös használatáról szóló 

megállapodás módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

tárgyalta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ké-

relmét, a Biatorbágy, Szabadság u. 8. sz. alatt lévő Ifjúsági 

Közösségi Tér épületrészének közös használatáról szóló 

megállapodás módosításáról. 

1) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2012. szep-

tember 24. napján kelt megállapodást az alábbi 

módosítással fogadja el:  

 „Felek Megnevezésének módosítása: Biator-

bágy Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

(2051 Biatorbágy, mester u. 2. továbbiakban 

CsGySz, képviseli: Tóth Attila intézményveze-

tő) Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tag-

intézmény (2040 Budaörs, Budapesti út 54. 

továbbiakban: NevTan, képviseli: 

Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna intézmény-

vezető) 

 2.b. második bekezdés az alábbiakban válto-

zik: 

a zárható szekrényben a NevTan az iratokat, a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket tárol-

ja. 

 7. pontban lévő nyitva tartás rendje a követke-

zőképp változik: 

 Pedagógiai 

Szakszolgálat 

ifjúsági Kö-

zösségi Tér 

Hétfő 8-19 14-20 

Kedd 8-19 - 

Szerda 8-19 - 

Csütörtök 8-14 14-20 

Péntek 8-14 14-20 

 

Az iskolai szünetekben a CsGySz az épületet 

naponta használja az Ifjúsági közösségi Tér 

szolgáltatásaira. 

az eredeti Megállapodás többi pontja változat-

lan marad.” 
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2) Egyúttal a Képviselő- testület az 1) pontban sze-

replő módosításokat tartalmazó megállapodás 

aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

199/2016. (IX.29.) határozata 

A „Kipikopik” Játszóház működéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Kipikopik” Játszóház működéséről szóló 

előterjesztést. 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1) A 95/2016.(IV.28.) határozat 1. pontja alapján a 
„Kipikopik” Játszóházat a Biatorbágyi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálathoz csatolva mű-
ködteti 2017. január 1. napjától, 

2) Felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat módosí-
tásának előkészítésére és a működéshez szük-
séges eljárás megindítására, 

3) Felkéri a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat vezetőjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és Szakmai Program módosításának 
előkészítésére és az októberi képviselő-testületi 
ülésre való előterjesztésére. 

 

Határidő: 2016. október 17. 

Felelős: polgármester  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

200/2016. (IX.29.) határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszerhez való 
2017. évi csatlakozásról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1.  2017. évben csatlakozik a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 

2.  az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-
testület a 2017. évi költségvetésében biztosítja, 

3.  felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csat-
lakozási Nyilatkozat aláírására és a Támogatás-
kezelő által üzemeltetett elektronikus pályázat-
kezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) tör-
ténő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 
 Határidő a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és re-
gisztrálás tekintetében:  
  2016. október 3. 
 Határidő a pályázat kiírás megjelentetése tekinteté-
ben:  
  2016. október 4. 
 Felelős: polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály vezetője 

 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

201/2016. (IX.29.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda 2016/2017-es nevelési évének 
munkaterve 

 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megismerte a Bene-

dek Elek Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervét. 

Az intézmény kérésére hozzájárul a 2016. december 23-

ára és a 2017. április 14-ére tervezett nevelés nélküli 

munkanapon az intézmény teljes körű zárva tartásához 

abban az esetben, ha az e két napra a felügyeletet igénylő 

gyermekek biztonságos felügyelete a Biatorbágyi Család-

segítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon megoldható. 

 
 
Felelős: Benedek Elek Óvoda vezetője 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

202/2016. (IX.29.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda SZMSZ módosításról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

1. elvi támogatását adja az új, munkáltatói döntésen 

alapuló pótlékok bevezetéséről 2017. január 1-

jétől 

2. engedélyezi, hogy az új, munkáltatói döntésen 

alapuló pótlék a Benedek Elek Óvoda 2017. évi 

költségvetésében tervezésre kerüljön. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. január 1. 

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

203/2016. (IX.29.) határozata 
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Nagydobronyi Pedagógus Konferenciáról -  
A „Magyarnak lenni szülőföldemen” című 

testvértelepülési pedagógus, valamint gyermek- és 
ifjúságvédelmi konferenciáról 

 
 

1. A képviselő-testület támogatja a „Magyarnak lenni 
szülőföldemen” c. konferencia megrendezését. 

 
2. A Biatorbágyot terhelő költségek fedezésére az 

1.200.000 forintos keretösszeget biztosít a város 

2016-os költségvetésében szereplő civil támoga-

tási keret terhére 

 
Felelős: Polgármester 

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

204/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Fa-

luház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről szóló 

előterjesztést és, mint fenntartó: 

 

1) úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjától átszervezi 

a Faluház és Karikó János Könyvtárt; 

2) az átszervezés módjára a kiválás jogintézményét 

választja, melynek során létrejön egy közművelő-

dési és egy könyvtári tevékenységet ellátó, szer-

vezetileg és pénzügyileg önálló intézmény; 

3) úgy dönt, hogy a város díszpolgára, a Nemzet 

Művésze díjjal kitüntetett, kétszeres Kossuth-

díjas és József Attila-díjas Juhász Ferenc költő 

nevét viselje a kiválással érintett fennmaradó 

költségvetési szerv, közművelődési intézmény, 

melynek hivatalos elnevezése: „Juhász Ferenc 

Művelődési Központ” legyen; 

4) úgy dönt, hogy a kiváló, önálló intézménnyé váló 

városi könyvtár hivatalos elnevezése 2017. janu-

ár 1. napjától: „Karikó János Könyvtár” legyen;  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Végrehajtást végzi:  

Humánpolitikai referens 

Pénzügyi Osztály 

Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 
205/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - 

A Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító okiratá-

nak módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító 
okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva  
 

módosítja 

 
a Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító okiratát a  
következőképpen:   
 
A Faluház és Karikó János Könyvtár a Biatorbágy 

Város Önkormányzata által 2014. március 27. napján 

kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Biatorbágy 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2016. (VI.1.), …./2016. (IX.29.), …./2016. (IX.29.) és 

…./2016. (IX.29.) határozataira figyelemmel –a követ-

kezők szerint módosítom: 

Az előző, 2014. március 27-i keltezésű alapító okirat 7-25. 

pontja elhagyásra kerül és az 1-6. pontja helyébe a követ-

kező rendelkezés lép: 

1. ................................................................................................................................................................................ A

 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

A költségvetési szerv 

 megnevezése: Biatorbágyi Juhász Fe-
renc Művelődési Központ 

 rövidített neve: JFMK 

A költségvetési szerv 

1.1.1. ............................................................................................................................................................... s

zékhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor 

utca 1. 

1.1.2. ............................................................................................................................................................... t

elephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő utca 

94. 

2. ................................................................................................................................................................................ A

 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendel-

kezések 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.07.01. 

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszün-
tetésére jogosult szerv 
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2.1.1. .............................................................................................................................................................. m

egnevezése: Biatorbágy Város Önkor-

mányzata 

2.1.2. .............................................................................................................................................................. s

zékhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor 

utca 2/a. 

3. ................................................................................................................................................................................ A

 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. .............................................................................................................................................................. m

egnevezése: Biatorbágy Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. .............................................................................................................................................................. s

zékhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor 

utca 2/a. 

A költségvetési szerv fenntartójának 

3.1.3. ..............................................................................................................................................................  

megnevezése: Biatorbágy Város Önkor-

mányzata 

3.1.4. .............................................................................................................................................................. s

zékhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor 

utca 2/a. 

4. ................................................................................................................................................................................ A

 költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézmé-
nyekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alap-
ján végzett közművelődési tevékenység. 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 
910110 Közművelődési intézmények tevékeny-

sége 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi 
Juhász Ferenc Művelődési Központ tevékenysége 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmé-
ben valósul meg. Kiemelt feladata az értékőrzés, 
értékközvetítés és értékteremtés alapján: 
- az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminő-

séget és életesélyt javító lehetőségek megte-

remtése, 

- a település környezeti, szellemi, művészeti érté-

keinek megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

az ünnepek kultúrájának gondozása, 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő kö-

zösségek tevékenységének támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, kö-

zösségi életének, érdekérvényesítésének segí-

tése, 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltéte-

lek biztosítása, 

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
082064 Múzeumi közművelődési, közönség-

kapcsolati tevékenység 

2 
082091 Közművelődés – közösségi és társa-

dalmi részvétel fejlesztése 

3 
082092 Közművelődés – hagyományos közös-

ségi kulturális értékek gondozása 

4 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Biatorbágy város közigazgatási területe 

5. ................................................................................................................................................................................ A

 költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1............................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az igazgatót nyilvános pályázati eljárásban Biator-

bágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevezi ki 5 évig terjedő határozott időtartamra. Az 

egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Pol-

gármestere gyakorolja. 

5.2............................................................................................................................................ A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló szemé-

lyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogsza-
bály 

1 
közalkalmazotti 
jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 
megbízási jogvi-
szony 

a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. 

3 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. tv. 

6. ................................................................................................................................................................................ Z

záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt alapító 

okiratát visszavonom. 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkal-
mazni. 
 
 
Határidő: 2016.12.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi osztály 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

206/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - 
Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító okiratát 

módosító okirat elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja a Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratát 
módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

207/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - 
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapí-

tó okiratának elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

208/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – 

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ in-

tézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – 

Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői 

pályázat kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület pályázatot ír ki a Biatorbágyi Juhász 

Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői (magasabb 

vezető) munkakör betöltésére. 

 

A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtást végzi: Humánpolitikai referens 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

209/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – 

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító Okiratának 

elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-

gadja a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító okira-

tát. 

Az Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

210/2016. (IX.29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről –  

Karikó János Könyvtár vezetői pályázat kiírásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 4. számú melléklet 

szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Karikó János Könyv-

tár magasabb vezetői megbízatására. 

 

(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtást végzi: Humánpolitikai referens 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

211/2016. (IX.29.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár működéséről  
és a testvértelepülések kapcsolatairól 



 

 

18 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak számát 

2017.01.01-től 5 főben állapítja meg. A tagok 

személyéről a képviselő-testület dönt.   

2. Az Értéktár Bizottság tagjai 2017. 01. 01-től havi 

tiszteletdíjban részesülnek az év 12 hónapjában 

a bizottsági munka ellenértékeképpen.   

3. A bizottság titkári feladatait az önkormányzat 

köznevelési referens látja el. 

4. A képviselő testület költségvetésében évről évre 

egy pénzalapot biztosít a törvényen felüli értékes 

tevékenységek és honoráriumok számára, amely 

lehetővé teszi az értéktár tevékenység további 

gazdagítását, egyes témakörök alapos és 

igényes kidolgozását, akár a bizottsági tagok, 

akár külsős szakemberek végzik azokat el. Az 

Értéktár Bizottság munkatervet készít a 

következő évre és ebben jelöli meg azt az 

összeget, amit erre kér és ezt az összeget az 

állandó bizottság, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság fogja majd elbírálni, illetve a testület elé 

terjeszteni.  

5. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság feladatait és 

hatáskörét Biatorbágy Város Önkormányzatának 

szervezeti és működési szabályzatában kell 

meghatározni. 

6. A magyar országgyűlés által alkotott értéktár 

törvény által kínált lehetőség alapján Biatorbágy 

elkötelezett a testvérvárosi kapcsolatainak 

gazdagításában. Biatorbágy képviselő testülete 

élenjáró és kezdeményező szerepet kíván 

betölteni saját értéktárának kiépítése mellett 

Nagydobrony, Gyergyóremete és Alistál 

értékeinek felkutatásában. Ennek érdekében 

Biatorbágy szellemi és anyagi természetű 

javakkal hozzá kíván járulni a testvér települések 

értékmentő tevékenységéhez. Ezen szándékunk 

akkor lép életbe, amikor a megnevezett 

települések önkormányzata 

kezdeményezésünket elfogadja és vállalja a saját 

értékmentést, lehetővé téve ezzel a közös 

értéktár felépítését. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

212/2016. (IX.29.) határozata 

A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasz-
nálásának módosítása iránti kérelem 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. t

ámogatja a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét 

a 2016. évi köznevelési pályázaton elnyert támo-

gatás felhasználásának módosítására, 

2. h

ozzájárul, hogy Pénzes-Szabó Krisztina és Ko-

vács Gabriella továbbképzésének támogatásá-

hoz a köznevelési pályázat fel nem használt ke-

retösszegének igénybevételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

213/2016. (IX.29.) határozata 

A Rákóczi Szövetség támogatásáról 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. módosítja a 121/2016. (V. 26.) határozatát az 

alábbiak szerint: 

a 23 fő részére magítélt 230 000 Ft támogatási 

összeget a ténylegesen beiratkozott 35 fő részére 

350 000 forintra megemeli, 

2. a különbözet fedezete Biatorbágy Város 2016. évi 

költségvetésének a civil szervezetek keretében 

rendelkezésre áll. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

214/2016. (IX.29.) határozata 

A Tópark közforgalom céljára megnyitott magánútjai-
nak elnevezéséről  

 

Biatorbágy Város Képviselő testülete: 
 

1. Biatorbágy Tópark területén a mellékelt helyszín-
rajz alapján az alábbi, közforgalom céljára meg-
nyitott magánút elnevezésekről dönt: 
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Pagoda út 

Borostyán utca 

Kőris utca 

Ciprus utca 

Levendula utca 

Csobogó köz 

Hosszúrét út 

Sasbérc út 

Kálmos út  

Tópark sétány  
 

(A határozat melléklete: Tópark közforgalom céljára meg-
nyitott magánút területeinek elnevezése térkép) 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

215/2016. (IX.29.) határozata 

A Torbágyi Katolikus Temető üzemeltetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. az alábbiak szerint módosítja a 131/2016. (V. 26.) 

határozat 2. pontját: 

 

„a Városgondnokság üzemeltetésébe adja – a 

Torbágy Római Katolikus Plébánia hozzájárulá-

sával – a Torbágy Római Katolikus Plébánia tu-

lajdonát képező, Biatorbágy 043/3 és a 043/4 

hrsz-ú temetőt” 

 

2. a 131/2016. (V. 26.) határozat egyéb pontjain 

nem változtat. 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

216/2016. (IX.29.) határozata 

Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű-
vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című be-

nyújtandó pályázatról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az I. világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 

1. az Önkormányzatnak szándékában áll pályázni a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társada-

lom Kutatásáért Közalapítványhoz a KKETTKK-
CP-02 kódjelű, az I. világháború történelmi emlé-
keit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása című témában a biai I. világháborús 
emlékmű renoválására, környezetének, talapza-
tának helyreállítására. 

2. a beruházás összköltségének megállapításához a 
térkövezési, környezetrendezési költségek felmé-
réséhez a szükséges terveket megrendeli a mel-
lékelt árajánlatok alapján. 

3. a költségek ismeretében dönt a pályázati anyag 
beadásáról. 

 

Kivitelezésért felelős: Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:2016. október 7. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

217/2016. (IX.29.) határozata 

Az Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (OVIT) részvényeinek vételi ajánla-

táról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. értékesíti a tulajdonában lévő 65 db. MVM OVIT 
Országos Villamostávvezeték Zrt. részvényét, az 
ajánlatot tevő MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
részére 819.000,-Ft összegért, 

2. nem tesz ajánlatot Győr Megyei Jogú Város tulaj-
donában lévő 175 db. MVM OVIT Országos 
Villamostávvezeték Zrt. részvényére, 

3. felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi 
szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

218/2016. (IX.29.) határozata 

Temesvári és Társa Kft. telekcsere kérel-
mével kapcsolatos belterületbe vonásról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
1. Hozzájárul a 087/14 hrsz-ú ingatlan belterület-

be való csatolásához, s ezzel hozzájárul a 
9532 hrsz-ú ingatlan kialakulásához, valamint 
a fekvéshatár megváltozásához. 
 

(A belterületbe vonás változási vázrajz a határo-
zat mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

219/2016. (IX.29.) határozata 
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Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási 
feladatainak alakulásáról (beszámoló elfogadása) 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 2016. évre 
tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló 
előterjesztést, s az alábbi döntést hozza: 
 

1) Elfogadja a Biatorbágy Város 2016. évre tervezett 
beruházási feladatainak alakulásáról szóló 
előterjesztést 
 
 

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Kivitelezésért felelős: Pénzügyi osztály, Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

220/2016. (IX.29.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási 
feladatainak alakulásáról (felhalmozási kiadások 

forrásának átcsoportosításáról) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 2016. évre 
tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló 
előterjesztést, s az alábbi döntést hozza: 

 
1)  Biatorbágy Város 2016 évi költségvetésének Ká-

tyúzási keretösszegét megemeli 10.000.000.- Ft 

összeggel 

 
2)  Biatorbágy Város 2016 évi költségvetésének a 

Turista út felújítása és hulladéklerakó megépítés 

keretösszegét megemeli 10.000.000.- Ft ösz-

szeggel. 

 
3) Az 1) és 2) pontokban meghatározott feladatok 

fedezeteként a  

- a befejezett, elmaradt munkák pozitív egyenlegét, 
- a beruházási tartalékkeret egyenlegét, továbbá  
- a központi belterület csapadékvíz elvezető háló-

zat koncepcióterv készítése (8 millió Ft) és  
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műsza-

ki szakértői díjak (5 millió Ft) 
- tervezett feladatokra meghatározott forrásokat je-

löli meg. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Kivitelezésért felelős: Pénzügyi osztály, Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

221/2016. (IX.29.) határozata 

Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat 2016. évi működéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámolót és 
elfogadja azt. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület az intézmény működéséről készült 
cselekvési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésé-
re – külső szakértő bevonásával – újabb, átvilágító tanul-
mány készítését rendeli meg. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. november 15. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

222/2016. (IX.29.) határozata 

Czuczor Gergely Tagiskola kérelme úszásoktatás 

támogatására 

 

A képviselő-testület  

 

1. támogatja a Czuczor Gergely Tagiskola tanulói-

nak úszásoktatását a 2016/2017-es tanévben. 

2. A 2016. évi költségvetés általános tartalékkereté-

ből 403 200 forint fedezetet biztosít a Czuczor 

Gergely Tagiskola tanulóinak úszás oktatására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a 

2016/2017-es tanév második félévére eső 

638 400 forintnak Biatorbágy Város 2017. évi 

költségvetésében való tervezéséről. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi 

osztályvezetőt az ellenjegyzésre 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi:  

Szervezési Osztály 

Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

223/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Pest Megye Díszpolgára 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
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jesztést. A képviselő-testület a Pest Megye Díszpolgára 
Díjra, Csath Magdolnát terjeszti fel. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

224/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Pest Megyéért Emlékérem 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
jesztést. A képviselő-testület a Pest Megyéért Emlékérem 
Díjra, Bolyki Esztert terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

225/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Tűzoltója Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
jesztést. A képviselő-testület az Év Tűzoltója Díjra, Kör-
nyei Istvánt terjeszti fel. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

226/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Nemzetiségekért Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
jesztést. A képviselő-testület a Nemzetiségekért Díjra a 
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarért és Füzes Népi 
Tánc Együttesért Alapítványt terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

227/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Iparosa Díj 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
jesztést. A képviselő-testület Az Év Iparosa Díjra Andrész 
Zoltánt terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

228/2016. (IX.29.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Kisvállalkozása Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről szóló előter-
jesztést. A képviselő-testület az Év Kisvállalkozása Díjra a 
Temesvári és Társa Kft-t terjeszti fel 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

229/2016. (X.10.) határozata 

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdések-
ről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt:  

1) hogy a 2016. október 7. napján kelt az Europ-Med 

Orvosi Szolgáltatató Kft. (székhely: 1037 Buda-

pest, Lajos u. 93-99. A. lh III/2., továbbiakban: 

Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lajos u. 93-99. A. 

lh III/2., továbbiakban: Kft.) Dr. Gamal Aldin Mo-

hamed ügyvezető nevében és képviseletében el-

járó Dr. Imre András ügyvéd (Imre Ügyvédi Iroda, 

székhely: 1137 Budapest, Szt. István krt. 18.II. 

emelt 13.) által írt a biatorbágyi lakosok járóbeteg 

– ellátását biztosító kapacitásszám átadására 

vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

230/2016. (X.10.) határozata 

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdések-
ről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt:  
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1) hogy az Europ-Med Orvosi Szolgáltatató Kft- vel 

(székhely: 1037 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lh 

III/2., továbbiakban: Kft.) 2006. március 30. nap-

ján kötött többször módosított Egészségügyi Ellá-

tási Szerződést a Kft. kifizetetlen szállítói szám-

lákból keletkezett adósságállománya miatt a 

Szerződés II/10. pontjára, valamint az egészség-

ügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény 2/E.§. (2) bekezdés c) pontjában 

foglaltakra hivatkozva 30 napos felmondási határ-

idővel felmondja, 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egés-

zségügyi közszolgáltatás folyamatosságát bizto-

sítandó készítse elő a Képviselő- testület számá-

ra a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2060 Bicske, Kos-

suth tér 17., Cg.07-09-010103) kötendő Egés-

zségügyi Ellátási Szerződést és folytasson tár-

gyalásokat a közfinanszírozás tekintetében az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, 

3) felkéri a Polgármestert a végrehajtáshoz szüksé-

ges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  1) pont tekintetében – Azonnal 

2) pont tekintetében - 30 nap 
Felelős: Polgármester 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

231/2016. (X.27.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda kérelme a köznevelési pályáza-

ton elnyert támogatás átütemezéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul, hogy a 2016. évi köznevelési pályáza-

ton Cseri Anita óvodapedagógus által elnyert to-

vábbképzési támogatása a továbbképzést szer-

vező cég módosítása következtében 13 600 fo-

rinttal megemelkedjék, a folyósítás ütemezése 

pedig az alábbi táblázat szerint módosuljon: 

 

2016 64 800 Ft 

2017 115 200 Ft 

2018 0 Ft 

 

2. felhatalmazza a polgármestert Cseri Anita támo-

gatási szerződésének módosítására. 

3. A
 támogatás fedezete a Civil szervezetek 2016. évi 
pályázati támogatása költségvetési soron rendel-
kezésre áll. 
 

 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

232/2016. (X.27.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme a köznevelési 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásának mó-

dosítására 

 

A képviselő-testület  

1. h

ozzájárul a Biatorbágyi Általános Iskola közneve-

lési pályázaton az Állatok világnapja c. projektre 

elnyert támogatás maradványának a projekthez 

kapcsolódó további rendezvényekhez történő fel-

használásához 

2. f

elhatalmazza a polgármestert a támogatási szer-

ződés módosítására 

3. A
 támogatás fedezete a Civil szervezetek 2016. évi 
pályázati támogatása költségvetési soron rendel-
kezésre áll. 
 

 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

233/2016. (X.27.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme e-napló beve-

zetéséhez szükséges laptopok beszerzésének támoga-

tására 

 

A képviselő-testület  

1. hozzájárul a Biatorbágyi Általános Iskolában be-

vezetésre kerülő „Kréta” elektronikus napló beve-

zetéséhez szükséges informatikai háttér biztosí-

tásához. 

2. br, 400 000 Ft fedezetet nyújt öt db. hordozható 

számítógép (laptop) beszerzéséhez 

3. A
 támogatás fedezete a Civil szervezetek 2016. évi 
pályázati támogatása költségvetési soron rendel-

kezésre áll. 
 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a beszerzett eszközök 

Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonát képezzék, 

azokat az iskola tartós használatra kapja meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

234/2016. (X.27.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító okiratának módosításáról 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva  
 

módosítja 

 
a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító okiratának következő pontjait:  

1. ........................................................................................................................................................................................ A
az alapító okirat 1.2. pontja a következő 1.2.2. 
alponttal egészül ki:  

1.2.    A költségvetési szerv 

1.2.2.  telephelye: 

 
telephely 
megnevezése 

telephely címe 

1 
Kipikopik 
Játszóház 

2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 

2. ............................................................................................................................................................................. A
az alapító okirat 4.3. pontjában a „Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások és szociális 
étkeztetés ellátása, valamint házi 
segítségnyújtás” helyébe a   

„Család és gyermekjóléti szolgáltatások és 
szociális étkeztetés ellátása, játszóház 
működtetése, valamint házi segítségnyújtás” 
szöveg lép. 

 
3. ........................................................................................................................................................................ A

az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4.      A költségvetési szerv alaptevékenységének kor-
mányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatá-

sok 

2 

107051   

 
Szociális étkeztetés 

3 107052 Házi segítségnyújtás 

4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 
Jelen módosító okiratot 2017. január 01. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

235/2016. (X.27.) határozata 

a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Módosító okiratának elfogadásáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

236/2016. (X.27.) határozata 

a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító okiratának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat 
mellékletét képezi. 
 
 
Határidő. 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

237/2016. (X.27.) határozata 

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 

1. a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulá-
si Tanácsának 28/2016. (VI. 9.) határozatának 
megfelelően elfogadja és jóváhagyja a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 7. számú módosítását és az 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást,  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
Budakeszi Polgármesteri hivatal részére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

238/2016. (X.27.) határozata 

Az Értéktár által szervezett programok 

finanszírozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete hoz-

zájárul az Értéktár Bizottság 2016. őszi programjainak 

finanszírozásához, 523 500 Ft erejéig, melynek fedezete a 

2016. évi költségvetés II. 13 melléklet I. 1., II. 1.7. és III. 1. 

6. során rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

239/2016. (X.27.) határozata 

Biatorbágy, 3407/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe csato-
lásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
A helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a 
Biatorbágy, 3407/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását az 
alábbi feltételekkel: 
 

1. A Harkály utca felöl a szabályozási terven jelölt 
„telek be nem építhető része” területet közút 10 
m szél területet „kivett, közforgalom elől el nem 
zárt magán út” területként kell kialakítani és az 
ingatlan nyilvántartásban bejegyeztetni. 

 
2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a 

közművek bevezetésével, a csapadékvíz elveze-
tés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat 
és a járda kiépítésével kapcsolatban az önkor-
mányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljá-

rás megindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

240/2016. (X.27.) határozata 

A Biatorbágy, Harkály u. 4. szám alatti, 3404 hrsz-ú 
ingatlan 

belterületbe vonásáról 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a Bia-

torbágy, Harkály u. 4. szám alatti, 3404 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

4. A Harkály utca felöl a szabályozási terven jelölt 
„telek be nem építhető része” területet „kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magán út” terület-
ként kell kialakítani és az ingatlan nyilvántartás-
ban bejegyeztetni. 

 
5. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a 

közművek bevezetésével, a csapadékvíz elveze-
tés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat 
és a járda kiépítésével kapcsolatban az önkor-
mányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárás meg-
indítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

241/2016. (X.27.) határozata 

Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, 
telekalakítás 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a 09/6 és 011/5 hrsz-ú földrész-
letek újraosztásáról szóló előterjesztést, s az alábbi 
döntést hozza: 
 

1) Támogatja a 09/6 és 011/5 hrsz-ú ingatlanok 
újraosztását, mellyel a 09/7, 09/8 és 09/9 hrsz-ú 
ingatlanok alakulnak ki, a Geo-four Kft 09/2016 
munkaszámú M=1:2000-es méretarányú 
Változási vázrajz és a hozzá tartozó terület 
kimutatás alapján 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester 
Kivitelezésért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

242/2016. (X.27.) határozata 

A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásá-
ról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal haszná-
lati megállapodást köt a Biatorbágy, Nagy utca 
48. szám alatti ingatlanból 22.5 m2  helyiség terü-
letére, Körzeti Megbízotti Iroda céljára, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a helyiség haszná-
lati megállapodás megkötésére, a Jegyzőt a 
szerződés ellenjegyzésére 
(A szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

243/2016. (X.27.) határozata 

Fővárosi Vízművek Gördülő fejlesztési Terv 2016-2031 
időszakra, Felújítási és Pótlási terv, Beruházási Terv 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a Fővárosi Vízművek Gördülő fejlesztési 
Tervét a 2016-2031 időszakra, Felújítási és Pót-
lási tervét változatlan tartalommal. Beruházási 
Tervét pedig az alábbi módosításokkal: 
a) Az ivóvízellátó rendszer Beruházási tervében 

a Fekete köz, Naphegy köz, Kerekdomb ut-
ca, Alsó köz, 1288/2. hrsz-ú utca ivóvízellá-
tó rendszerének kiépítésével. 

b) A szennyvízellátó rendszer Beruházási Ter-
vében a Szent István út hiányzó szakaszán 
a szennyvízcsatorna kiépítését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

244/2016. (X.27.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi belső 
ellenőrzési tervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület elfo-
gadja Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

(Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.) 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

245/2016. (X.27.) határozata 

A Városi Sportcsarnok építéséről – pályázati hiánypót-
lás teljesítéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Sportcsarnok építéséről szóló 
előterjesztést, s az alábbi döntést hozza: 
 

Egyet ért az alábbi szerződés tartalmával, és felkéri a 
polgármestert aláírásával hitelesítse: 
 
- Megállapodás beruházás átadásáról és 

jogutódlásról 

 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

246/2016. (X.27.) határozata 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan 
használattal 

egybekötött közfeladat ellátási megállapodás módosí-
tásáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

hozzájárul Az Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-

ellátási megállapodás 3.1 pontjának módosításához. A 

működési engedély megszerzésének határidejét 2016. 

december 31. napjában határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

247/2016. (X.27.) határozata 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan 
használattal   

egybekötött közfeladat ellátási megállapodás végre-
hajtásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Bechtold Tájház, Bechtold Heimathaus (2051 Biatorbágy, 

Fő u. 92.) költségvetését a 2017-es évre biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

248/2016. (XI.03.) határozata 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről 
- a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonpro-

fit Kft.-vel kötött megállapodás elfogadásáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  

1) a járóbeteg-szakellátások folyamatos biztosításá-

ra Együttműködési megállapodást köt a Bicskei 

Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társasággal (székhely: 2060 Bicske, 

Kossuth tér 17. cégjegyzékszám:cg.: 07-09-

010103, adószám: 13202570-1-07, képviseli: Dr. 

Balogh Gyula-ügyvezető), 

2) az egészségügyi szolgáltató tevékenységének 

szüneteltetése okán indult egészségügyi állam-

igazgatási eljárásban kéri a biatorbágyi 

járóbeteg-szakellátás egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására átmenetileg a Bicskei Egészségügyi 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-

ságot, mint Szolgáltatót kijelölni, 

3) az egészségügyi államigazgatási eljárások lezáru-

lásáig legkésőbb azonban az OEP általi finanszí-

rozás folyósításáig, a járóbeteg ellátás működési 

költségeit Biatorbágy Város Önkormányzata a 

Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságnak megelőlegezi, 

4) a 3) pontban foglalt járóbeteg ellátás működési 

költségeinek biztosítására 2016. évi oktatási célú 

telekvásárlása tervezet költségvetési keretéből 

31,2 millió forint fedezetet biztosít, egyúttal felha-

talmazza a Polgármestert, hogy a fenti keretösz-

szeg erejéig a laboratóriumi szolgáltatás nyújtá-

sára vonatkozó szerződést legkésőbb 2016. no-

vember 14. napi hatálybalépéssel kösse meg, 

5) felhatalmazza a Polgármestert az 1) pontban hi-

vatkozott, jelen határozat mellékletét képező 

szerződés aláírására. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

249/2016. (XI.21.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola Intézményvezető vá-
lasztásáról 

 
 

Biatorbágy Város képviselőtestülete támogatja a Biatorbá-
gyi Általános Iskolában Marx Árpád igazgatói megbízatá-
sának meghosszabbítását a pályázati eljárás mellőzésé-
vel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

250/2016. (XI.21.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Intézményvezető választásáról 

 

 

Biatorbágy Város képviselőtestülete támogatja a Ritsmann 
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában Rack Ferenc-
né igazgatói megbízatásának meghosszabbítását a pályá-
zati eljárás mellőzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

251/2016. (XII.1.) határozata 

A közlekedés helyzetéről (Kolozsvári utca környéke és 
Levél utca forgalmi rend) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közlekedés helyzetéről szóló előterjesz-
tést. 
A Képviselő-testület döntése értelmében: 

 Kolozsvári utca – Szabadság út – Géza 
fejedelem utca közötti szakaszának – 
ideiglenes jellegű egyirányúsítása Géza 
fejedelem utca irányából a Szabadság 
utca irányába 

 a 30-as zóna megszüntetése és az átha-
ladás elsőbbségének táblával történő 
szabályozása 

 Levél utca kétirányúvá tétele a szembe-
jövő forgalom szabályozásával 

 A 196/2016. (IX. 29) Képviselő-testületi 
határozat 3-as pontjának – „A Kolozsvári 
utcai Sportközpontnál a veszélyes ke-
reszteződéseket felfestik, megjelölve 
sárga felfestéssel” hatályon kívül helye-
zése. 

 
Határidő: a forgalmi rend változások hatályba lépése: 

2017. január 15. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

252/2016. (XII.1.) határozata 

 
A közlekedés helyzetéről (Karinthy utcai forgalmi 

rend) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közlekedés helyzetéről szóló előterjesz-
tést. 
A Képviselő-testület döntése értelmében: 

1. A tervezői javaslat 5.1. pontjában, 5.2 
pontjában javasolt „KISS&RIDE” parko-
lóhelyek kialakítása, Karinthy utca par-
koló és járda csatlakozás kialakítása – 
jogerős építési engedély alapján történő 
kivitelezése - a 2017. évi költségvetésbe 
kerüljön betervezésre. 

2. 5.3 pontban szereplő forgalomcsillapító 
küszöb tervezése és kivitelezése a 
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2017. évi költségvetésbe kerüljön beter-
vezésre. 

3. Karinthy utca – Meggyfa utca- Iskola köz 
közötti szakasz – megfordulni tilos jelző-
tábla kihelyezése. 

 
(A határozat mellékletét képezi az SKS Terv Mérnökiroda 
Kft. SKS-16/52 számú terve) 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálko-

dási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

253/2016. (XII.1.) határozata 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évre 
szóló ellátási szerződéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásá-
nak biztosításáról szóló előterjesztést. 

1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy 2017. január 1-től 

2017. december 31. napjáig a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására meg-

állapodást köt az Esély Szociális Társulással. 

2) A 2017. évi költségvetésében 2.300.000.- Ft ösz-

szeget tervez a jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás ellátására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatá-
rozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016.12.31. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

254/2016. (XII.1.) határozata 

Dr. Nemes Nagy Györgyi feladat-ellátási szerződésé-
nek módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Dr. Nemes Nagy Györgyi feladat-ellátási 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és a 
hatályos feladat-ellátási szerződések 9.a) pontját az aláb-
biak szerint módosítja: 
 

1. Tanácsadás:  
 Kéthetente  szerdán:   9:00-
11:00 
   pénteken: 9:00-11:00 

 
2. A feladat-ellátási szerződés módosításának alá-
írására felkéri a polgármestert. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

255/2016. (XII.1.) határozata 

a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
elfogadásáról és ellentételezéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Szo-
ciális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról és 
ellentételezéséről szóló előterjesztést és 

1) elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által készített Szociális Szol-
gáltatástervezési Koncepciót. 
 

2) az 1) pontban elfogadott Szociális Szolgáltatás-
tervezési Koncepció elkészítésének ellentétele-
zésére a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermek-
védelmi szolgálat részére 770.000.- forint forrást 
biztosít a 2016. évi költségvetés „Alapítványok, 
egyesületek, szervezetek támogatása” során fel 
nem használt keretéből. 

Az elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

256/2016. (XII.1.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. évi munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a következők szerint határozza meg 2017. évi munkaterv-
ét.  

1) A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzat értelmében szükség szerint, de legalább évi 10 
alkalommal ülésezik, és évente, július 1-jétől augusztus 
15-ig munkaterv szerinti rendes ülést nem tart. A 
munkaterv nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
képviselő-testület a tervezettől eltérően, több alkalommal 
is ülést tartson. A bizottságok üléséről a jövőben a 
szószerinti jegyzőkönyvek helyett egyszerűsített 
jegyzőkönyvek készítésére kerül sor, azzal a kivétellel, ha 
a téma megköveteli, az elnök kérésére szószerinti 
jegyzőkönyv kerül rögzítésre.  

2) A képviselő-testületi üléseket megelőző héten – meg-
határozott időpontban – a képviselő-testület bizottságai 
ülést tartanak a következők szerint:  

hétfő 17 óra – Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hétfő 13 óra – Oktatási és Kulturális Bizottság 
kedd 15 óra – Településfejlesztési Bizottság 
szerda 15 óra – Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizott-
ság 
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3) A 2017. évi munkatervet, bizottsági és testületi ülések 
napjait, a javasolt napirendi pontokat a mellékelt táblázat 
tartalmazza. 

4) A képviselő-testület munkaterve alapján a bizottságok 
megalkotják saját éves munkatervüket. 

 
Felelős: bizottsági elnökök  
Határidő: 2017. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

257/2016. (XII.1.) határozata 

A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés 
felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szer-
ződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről a szóló 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1) a Premontrei Női Kanonokrend a „Kipikopik” Ját-
szóház tekintetében a fenntartói jogát 2017. feb-
ruár 28. napjáig fenntartja és azt követően, 2017. 
március 1. naptól kerül át a Biatorbágyi Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésé-
be, 

2) a Mester utca 2. szám alatti ingatlanát 2017. júni-
us 30. napjáig ingyenes használatba adja a Pre-
montrei Női Kanonok rendnek a Manó és Ma-
nócska nevű családi bölcsődének az Ellátási 
Szerződésben foglaltak szerinti működtetéséhez, 

3) felkéri a polgármester a működéshez szükséges 
eljárások megindításához, 

4) felkéri a polgármestert a Premontrei Női Kanonok-
renddel hatályban lévő 2011. április 7. napján kelt 
ellátási szerződés és haszonkölcsön szerződés 
előterjesztés szerinti módosításának aláírására.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

258/2016. (XII.1.) határozata 

Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) megtárgyalta és jóváhagyja az iharos-völgyi tábor 
üzleti és üzemeltetési tervét, 

2) az önkormányzati valamint a köznevelési intéz-
mények által szervezett programokhoz az üdülőt 
május, június, szeptember hónapban térítésmen-
tesen biztosítja, 

3) a tábor bérleti díján nem változtat. 
(Az üzleti és üzemeltetési tervet a határozat melléklete 
tartalmazza.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügy és Beruházási Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

259/2016. (XII.1.) határozata 

A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

1) megtárgyalta és jóváhagyja a fonyódligeti üdülő 
üzleti és üzemeltetési tervét, 

2)  az önkormányzati- valamint a köznevelési intéz-
mények által szervezett programokhoz az üdülő-
ket május, június, szeptember hónapban tovább-
ra is térítésmentesen biztosítja. 

3) a lakossági igénybevevők részére az üdülőt a 
2016. évi térítési díjakon biztosítja. 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete 
tartalmazza.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügy  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

260/2016. (XII.1.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költ-
ségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett 

programjainak finanszírozásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. első 
negyedévére szóló programtervét.  
A 2017. első negyedévi programokra 4.000.000.-Ft fel-
használását engedélyezi. 
 
A 2017. évi I. negyedéves programterv a határozat mellék-
letét képezi. 
 
Felelős: Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 

igazgatója 
Határidő: 2017. december 31. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

261/2016. (XII.1.) határozata 

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egye-
sület kérelme 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a civil szervezetek 
számára kiírt 2016. évi pályázaton Magyarország nagy 
borvidékeinek, jeles borászatainak meglátogatása céljából 
„Bor-vidék túra” c. pályázati cél megvalósítására elnyert 
100 000 Ft támogatást Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra 
és Tájvédő Egyesület 2017-ben használja fel.  
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

262/2016. (XII.1.) határozata 

A Biai Református Általános Iskola kérelme úszások-

tatás támogatására 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete:  

1. támogatja a Biai Református Általános Iskola ta-

nulóinak úszásoktatását a 2016/2017-es tanév 

második félévében 

2. a 2017. évi költségvetésből 574.975.-Ft forint fe-

dezetet biztosít a Biai Református Általános Isko-

la tanulóinak úszás oktatásának támogatására. 

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szer-

ződés megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi osz-

tályvezetőt az ellenjegyzésre 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

263/2016. (XII.1.) határozata 

Az I. világháború  történelmi emlékeit őrző emlékmű-
vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című be-

nyújtandó pályázatról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az I. világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 

1. az Önkormányzat a megvalósulási időszak lejá-
ratára és a szobor, valamint a környezetének vi-
szonylag jó állapotára való tekintettel a rendelke-
zésre álló terveket és árajánlatokat a KKETTKK-
CP-02 pályázatra nem kívánja benyújtani. 

2. az Önkormányzat a meglévő dokumentációt a ké-
sőbbiekben kiírásra kerülő pályázatokhoz hasz-
nálja fel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

264/2016. (XII.1.) határozata 

Az 1956-os emlékművek felállítására benyújtandó 
pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az 1956-os emlékművek felállítására benyúj-

tandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza: 

1. az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány KKETTKK-56P-02 kódjelű, 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, va-
lamint a kapcsolódó történelmi eseményeket fel-
idéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket 
állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozá-
sára kiírt pályázaton a biai országzászló felületén 
elhelyezendő új emléktábla elkészítésével, mely-
nek költsége bruttó 550.000 Ft, valamint az egy-
kori ÁFÉSZ épület oldalán lévő emléktábla kicse-
rélésével, melynek költsége bruttó 275.000 Ft, 
10%-os pályázati önrészt, azaz  82.500 Ft-ot vál-
lalva, amelyet költségvetésében a pályázati ön-
rész keret terhére biztosít. 

 
2. A biai országzászló környezetét rendezi. Gondos-

kodik az országzászló környezetében lévő 2006-
ban felállított 1956-os kőtömb emlékmű elszállí-
tásáról és tárolásáról. 
 

Határidő: 2017. április 30. 
Pályázat benyújtásáért: 2016. december 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

265/2016. (XII.1.) határozata 

A Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 
feladatokról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7.740.533 Ft össze-
gű nem pénzbeli hozzájárulást bocsátott törzsbetétként a 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

266/2016. (XII.1.) határozata 

Az ügyfél elégedettség mérésről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. ügyfél elégedettség mérést kér a Polgármesteri 
Hivatal működéséről, 

2. felkéri a Jegyzőt, az ügyfél elégedettségi kérdő-
ívek kihelyezésére az ügyfélszolgálaton. 

(A kérdőív a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

267/2016. (XII.1.) határozata 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a Torbágyi Református Egyházközség részére az 
51/2016. (II. 25.) határozatán felül, 2.2 millió forint 
kamatmentes kölcsönt biztosít a Biatorbágy, Fő 
utca 57. számú ingatlan megvásárlásához, az in-
gatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkö-
tését követően 

2. a kölcsön visszafizetése: 2017. december 31., 
3. a kölcsön biztosításához jelzálogjog bejegyzést 

kér a Biatorbágy, Fő utca 57. számú ingatlanra, 
4. a kölcsön forrását a költségvetésében biztosítja, 
5. a kölcsönszerződés megkötésére felhatalmazza a 

Polgármestert, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

268/2016. (XII.1.) határozata 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulással összefüggő kérdések-

ről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést. Biatorbágy Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekez-
dése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – 
minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul 
ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata tagként 
csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társuláshoz.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

269/2016. (XII.1.) határozata 

Biatorbágy, Katalin-hegy 2823 hrsz-ú ingatlanra be-
jegyzett elővásárlási jog törlésével kapcsolatos kére-

lemről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biator-
bágy, Katalin-hegy 2823 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elő-
vásárlási jog törlésével kapcsolatos kérelemről szóló elő-
terjesztést. 

Elővásárlási jogával nem kíván élni a Katalin-hegy 2823 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, ezért hozzájárulását adja 
az elővásárlási jog törléséhez. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

270/2016. (XII.1.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekvédelmi Szol-
gálat működésének átvilágításáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta, és 
elfogadta a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekvédelmi 
Szolgálat működésének átvilágításáról szóló tanulmányt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

271/2016. (XII.1.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői állás pályázat elbírálásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
január 1. napjától, 5 év határozott időre 2021. december 
31. napjáig Tóth Attilát nevezi ki a Biatorbágyi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének.  

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

272/2016. (XII.1.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményveze-
tői állás pályázat elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
január 1. napjától, 5 év határozott időre 2021. december 
31. napjáig Szádváriné Kiss Máriát nevezi ki a Juhász 
Ferenc Művelődési Központ intézményvezetőjének.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

273/2016. (XII.1.) határozata 

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményveze-
tői állás pályázat elbírálásáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
január 1. napjától, 5 év határozott időre 2021. december 
31. napjáig Uzonyi Editet nevezi ki a Biatorbágyi Karikó 
János Könyvtár intézményvezetőjének.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

274/2016. (XII.14.) határozata 

A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői felada-
tainak átadásáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-

vény 2017. január 1-én hatályba lépő 99/H. § (1) 
bek. alapján Biatorbágy Város Önkormányzata 
által működtetett köznevelési intézmény közneve-
lési feladatainak ellátását szolgáló mindazon te-
lepülési önkormányzati vagyont és vagyoni érté-
kű jogot leltár szerint, 2017. január 1-jén a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tan-
kerületi Központjának ingyenes vagyonkezelésé-
be adja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési 
Szerződés, és az ehhez kapcsolódó Megállapo-
dás megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre, 
 

(A Vagyonkezelési Szerződés, és Megállapodás a határo-
zat mellékletét képezi.) 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

275/2016. (XII.14.) határozata 

Testületi ülés közvetítőrendszer fejlesztése 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete korszerűsíteni kíván-
ja a városháza közgyűlési termében kialakított robotkame-
rás ülésközvetítő rendszerét. Felkéri a polgármestert, hogy 
a Globomax Zrt ajánlata alapján a 2017. évi költségvetés 
terhére rendeltesse meg a fejlesztést melynek költsége 
bruttó 5.146.312 forint. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 
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A Viadukt SE részére támogatásról az Iharosi sportpá-
lya világosítás rekonstrukciójáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.  A Viadukt Sportegyesület részére az Iharosi 
sportpálya világosítás rekonstrukciójához 
1.572.005 Ft támogatást biztosít 2017. évi 
költségvetése terhére 

2. 2017. évi költségvetésében forrást biztosít a 
sportpálya világosítás rekonstrukcióhoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 

3. a támogatás felhasználása 2017. június 30, 
4. a támogatás elszámolási határideje 2017. július 

15. 
5. felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására, jegyzőt a szerződések 
ellenjegyzésére. 

 
 
Határidő: 2017. január 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osz-

tály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 
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A 2016. évi ingatlanvásárlási keretösszeg 
felhasználásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. 
évi ingatlanvásárlási keret felhasználásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

6. a Biatorbágy 2319 hrsz-ú, Meggyfa utca 27. sz 
alatti ingatlan megvásárlására az Önkormányzat 
38,1 millió forint ajánlatot tesz, 

7. az ingatlan hasznosításáról annak megvásárlását 
követően a bizottságok javaslatai tükrében a 
képviselő-testület dönt. 

8. az ingatlanok vételárának fedezetét 
ingatlanvásárlási keretösszeg terhére biztosítja, 
a 2017. évi költségvetésben. 

9. felhatalmazza a Polgármestert az egyeztető 
tárgyalások lefolytatására és az adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 


