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Előterjesztés 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

(A költségvetést érintő bizottsági módosító javaslatokról) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2018. évi költségvetésével 
kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni: 

  ESZB OB TB PÜSB Előterjesztő javaslata, 
kiegészítés 

1. 

Családsegítő 
Központ 
gépjárművásárlás  -
2.500.000 Ft, ebből 
500 eFt forrása az 
intézményi 
költségvetés 
karbantartási sora 

 

 

 Forrás: Általános 
tartalék keret terhére 

 – 2 M Ft. 
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Civil támogatási keret 
megemelése 
5.000.000 Ft-tal 

 

 Forrás: 
Ipari parkok -5 M Ft. 
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 BEÓ külön kérelme a 
kötelező eszköz 
felszerelési 
jegyzékben szereplő 
eszközök pótlására, 
valamint 
eszközfejlesztésre 
vonatkozóan 
4.557.000 Ft-tal 

 

 Csak a kötelező +3,515 
M Ft. 

Forrás: 
Köznevelési pályázat 
forrás csökkentése 

 -3,515 M Ft. 

 

 Bizottsági forrás 
megjelölés: Fenti 
feladatok forrása a 
II/7-es tábla Ipari 
parkok – felmerülő 
feladatok ellátási 
keretösszegéből 

 

 A forrás javaslat a civil 
támogatás emeléséhez 
felhasználva 

4. 

  A Karinthy F. utca 
közlekedés ügyét a 
II/7-es táblában 
kéri szerepeltetni 

 Keretösszeg szerepel a 
feladat végrehajtására 

5. 

  Útépítéseknél 
javasolja az 
Ürgehegyi feljáró 
út és a Peca tavi 
lejáró úgy 

 Keretösszeg szerepel a 
feladat végrehajtására 

http://www.biatorbagy.hu/


2 
 

megépítését, 
valamint az 
Orgona-Raktár 
utcacsoport 
megépítését és az 
ingatlanvásárlási 
keretösszegből 
javasolja a Katalin 
út és az V. dűlő 
önkormányzati 
tulajdonba való 
megszerzését. 

6. 

  Az önkormányzati 
ellenőrzési 
feladatokat, mint a 
mezőőri, a 
közterület 
ellenőrzési és az 
építésellenőrzési 
feladatokat 
javasolja 
megvalósítani. A 
feladat költsége 
18.777.000 Ft 

 Építésügyi 
ellenőrzésekre +5 M Ft 

céltartalékba, 
Forrás: Általános 
tartalék keretből 

 

7. 

  A 
Városgondnokság 
2018. március 01. 
napjától 3 fő 
parkgondozó 
alkalmazását és a 
két nem állami 
köznevelési 
intézmény 
takarítási 
feladatára 2018. 
augusztus 16. 
napjától 1 fő 
takarító 
alkalmazását kéri. 
A státuszbővítés 
költsége 2018-ban 
10.000.000 Ft. A 
Bizottság a kérést 
támogatja. 

 Szavazást kérek 

 

  Bizottsági forrás 
megjelölés: A fenti 
feladatok 
forrásaként a 
Bizottság a 
költségvetési 
rendelet-tervezet 
II/7-es számú 
táblájában 
szereplő 3.3 sor új 
feladatok sok 
Gyalogátkelők, 
járdák, parkolók – 
építési felújítási 
keretösszegét,  
a 3.5-ös sor Új 
feladatok – 
Futópálya építés 
önerő 22.000.000 
Ft-ját, a 3.8,3.11 és 

 Szavazást kérek 
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Az előterjesztéshez kiküldött költségvetési rendelet vonatkozó mellékletei 
még nem tartalmaznak egyetlen bizottság által tett módosító javaslatot, így 
az általam fenti táblázatban befogadottként szerepeltetett tételekét sem, azok 
átvezetésére a testületi döntést követően kerül sor.   
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a Pénzügyi Bizottság írásos véleménye a költségvetés tervezetéről szóló 
28/2018. (II.14.) határozata értelmében: 
„A Pénzügy, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a Biatorbágy Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési rendelettervezetét a bizottsági javaslatok 
figyelembevételével megalapozottnak találja és a képviselő-testület felé 
elfogadásra javasolja” 

Biatorbágy, 2018. február 21. 

Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

a 3,13-as sorok új 
feladatainak 
fedezetét 
javasolja. 

8. 

  

 

A költségvetési 
rendelet-tervezet 
II/13-as számú 
táblázatában 
szereplő 
Városfejlesztési 
(településépítészeti) 
tervek készítése 
címén szereplő 
30.000.000 Ft ne 
kerüljön tervezésre, 
helyette ez az 
összeg egy külön 
létesített 
forrásalapba 
kerüljön. 

Szavazást kérek 


