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R E N D E L E T E K  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  

1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

Az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott fela-
datkörében-, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Hatályát veszti a rendelet 1/A §-a, 5. § (4)-
(11) bekezdései, 1.-2. sz. mellékletei. 

(2) A rendelet (1) bekezdéssel hatályon kívül helye-
zett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév 
helyi iparűzési adójának megállapítása során nem 
kell alkalmazni. 

2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatály-
ba. 

 
Tarjáni István     dr. Kovács András 
    polgármester      jegyző 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint 
az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizeten-

dő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. 
számú rendelet módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 

 

 
1.§  (1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások-

ról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 2. szá-
mú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint 
módosul. 
 
2.§ (1) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. 
számú rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. 
melléklete szerint módosul. 
 
3. § E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, 

és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Tarjáni István     dr. Kovács András 
polgármester      jegyző 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete  

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló 

7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§ Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú 

2017. 

augusztus 
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rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17/A. § (4) be-

kezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(4) A tüzelő támogatás mértéke megközelítőleg 1 

m
3
, kalodás kiszerelésű tűzifa.”   

 

2.§ A Rendelet 17/A. §-a új, (7) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(7) A tüzelő támogatásra vonatkozó kérelem benyúj-

tásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 

a támogatás megítélése esetén vállalja a részvételt 

egy, a krízishelyzet ismételt kialakulását megelőzen-

dő együttműködési programban. A programot az 

Önkormányzat a Családsegítő Szolgálat keretein 

belül biztosítja, az abban való részvétel célja, hogy a 

veszélyeztetett személyek egy kijelölt szakemberrel 

közösen kidolgozott és egyénre szabott segítség-

nyújtás keretében készülhessenek fel a következő 

évi fűtési idényre. A megvalósulásról a Családsegítő 

Szolgálat tájékoztatja a Hivatalt.”  

 

3.§ A Rendelet a 18. §-t követően új, 18/A. §-sal 

egészül ki: 

„18/A.      „Téli szomszédolás” akció-

program 

(1) Az Önkormányzat a lakások/házak fűtetlensége 

miatti fagyásveszély (megbetegedések és elha-

lálozás) elkerülése érdekében, elsősorban az 

otthonukban egyedül élő, idős, mozgásukban 

korlátozott polgárok téli szükségleteinek megis-

merése, az igényelt segítség gyors biztosítása 

érdekében „Téli szomszédolás” akcióprogramot 

és ehhez kapcsolódó jelzőrendszert működtet.  

(2) A programban elsősorban a Polgármesteri Hiva-

tal Igazgatási Osztálya, a Családsegítő Szolgá-

lat, a Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Szerve-

zete, a Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Szolgálat, 

valamint a Biatorbágyi Polgárőrség által kijelölt 

személyek vesznek részt. A program koordinálá-

sát a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályá-

nak vezetője végzi. 

(3) A társadalmi szolidaritás erősítése érdekében a 

program megvalósulásához segítő önkéntesek, 

elsősorban helyi civil szervezetek, egyházak, ok-

tatási és egészségügyi intézmények munkatár-

sai, közép- és felsőoktatási intézmények tanu-

lói/hallgatói, további minden, önkéntes tevékeny-

ségre nyitott polgár bevonása, aktív tevékenysé-

ge szükséges lakossági felhívás, illetve szemé-

lyes egyeztető megbeszélések keretében.  

(4) A program lebonyolítása a (2) bekezdésben 

meghatározott személyek által elfogadott intéz-

kedési terv (konkrét feladat, felelős- és költség-

megjelölés) alapján történik, melynek felülvizsgá-

latát minden év szeptember 30-ig szükséges el-

végezni. 

(5) A program működtetéséről, az intézkedési terv-

ben szereplő feladatok teljesüléséről a koordiná-

tor köteles beszámolni a Bizottság részére. A 

beszámoló benyújtásának határideje minden év 

március 31.”  

 

4. § E rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, és 

az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

A köztisztviselők illetményalapjáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyaror-
szág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a köztisztviselők illetményalapjáról 
a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

Hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Biatorbágyi Polgármes-
teri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkozta-
tott valamennyi köztisztviselőre. 
 

2. §  
 

A köztisztviselői illetményalap mértéke 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
a Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját - a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vényben, valamint a mindenkori Magyarország köz-
ponti költségvetéséről szóló törvényben foglaltaktól 
eltérően 46.400.-Ft-ban állapítja meg. 

 
3. §  

 
Záró rendelkezések 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
azzal, hogy az illetményalap meghatározása vissza-
menőleges elszámolással 2017. január 1. napjától 
kerüljön elszámolásra. 
 
Tarjáni István     dr. Kovács András 
polgármester              jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra figyelem-
mel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fela-
datkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja: 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületére (továbbiakban: Képviselő-
testület), és annak bizottságaira, 

b) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továb-
biakban: Polgármesteri Hivatal), 

c) Biatorbágy Város Önkormányzata (további-
akban: Önkormányzat) által irányított költ-
ségvetési szervekre, 

d) Támogatások tekintetében mindazon termé-
szetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerveze-
tekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban 
részesülnek. 

 

2. § Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében az 

önállóan működő intézmények, a Polgármesteri 
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön 
címeket alkotnak. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az állam-

háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa 
irányított költségvetési szervek együttes 2017. évi 
költségvetésének: 

 

költségvetési bevételét: 3.081.298.986,- Ft-ban 

költségvetési kiadását: 4.563.298.987,- Ft-ban 

költségvetési egyenlegét. -1.482.000.001,- Ft-ban 

 

állapítja meg, ezen belül: 

 

működési költségvetési bevételét: 3.042.708.605,- Ft-ban 

működési költségvetési kiadását: 3.054.977.719,- Ft-ban 

működési költségvetési egyenlegét. -12.269.114,- Ft-ban 

 

felhalmozási költségvetési bevételét: 38.590.381,- Ft-ban 

felhalmozási költségvetési kiadását: 1.508.321.268,- Ft-ban 

felhalmozási költségvetési egyenlegét. -1.469.730.887,- Ft-ban 

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
1.482.000.001,- Ft összegű költségvetési hiányát - 
belső finanszírozással az előző év költségvetési 
maradványának igénybevételével fedezi az Önkor-
mányzat. 

 

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, 

likviditási problémák áthidalása érdekében 
300.000.000,- Ft likvid hitelkeretet vesz igénybe. A 
helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve 
(március 15., szeptember 15., december 20.) illetik 
meg az önkormányzatot, melyek nincsenek össz-
hangban az önkormányzati működtetési feladatok 
megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési 
kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az ön-
kormányzat likviditási helyzetének megfelelően ke-
rülhet sor. 

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének 
fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó 
önkormányzati bevétel. 

(3) A likvid hitelkerethez, mint naptári éven belül 
lejáró adósságot keletkeztető ügylethez Magyaror-
szág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglaltak szerint nem szükséges a Kor-
mány hozzájárulása. 

HARMADIK RÉSZ 

A költségvetés végrehajtásának általános szabá-
lyai 

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a 

képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségé-
ért a polgármester felelős. 

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén 
érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás 
követelményét. 

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi elői-
rányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási 
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 
magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is 
túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasz-
nálási kötelezettséggel. 
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(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötele-
zettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértéké-
ig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű 
teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülé-
sének elmaradása esetén a polgármester a kiadási 
előirányzatok felhasználását az önkormányzat likvidi-
tási tervének adataihoz igazodva korlátozza. 

(5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figye-
lemmel – a polgármester elsősorban a kötelezett-
séggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális 
célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának 
felhasználását korlátozza. 

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételei-
ben olyan kedvezőtlen változások következnek be, 
amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően 
veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület 
utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormány-
zati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhaszná-
lási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az 
elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges 
átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedé-
seket megteheti az önkormányzat költségvetési gaz-
dálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése 
érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási 
helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-
hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja. 

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbe-
vételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell 
fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, 
akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási 
előirányzatának növelésére használható fel. 

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfo-
gadott államháztartáson kívülre biztosított támogatá-
sok kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések 
alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és el-
számolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek 
tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támoga-
tást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelö-
lése esetén külön kell rendelkezni az egyes felada-
tokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződé-
seknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás 
ütemezését és az elszámolási határidőket. 

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási köte-
lezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt kö-
vetően a következő évben támogatásban nem ré-
szesülhet. 

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzí-
tett célszerinti támogatások folyósítására a kedvez-
ményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás 
nélkül támogatási szerződést kössön. 

(11) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során az 
e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötele-
zettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stra-
tégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően 
lehet. 

(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati 
javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-
módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettsé-
get jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást 
ellentételező bevételi forrást is. 

(13) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási 
hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos 
működtetéséhez használható fel. 

(14) A polgármester kezességet a Képviselő - testü-
let egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. 

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 
szerve, a költségvetési szervként működő Polgár-
mesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének 
javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámo-
lási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a köz-
ponti költségvetésből származó hozzájárulások és 
támogatások kivételével - a polgármester a számla-
vezető pénzintézetnél betétként lekötheti. 

(16) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitel-
kereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajt-
son végre. 

(17) A költségvetési rendeletben meghatározott álta-
lános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-
testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék 
összege az előre nem tervezhető, évközben felmerü-
lő működési, felújítási és felhalmozási kiadások ren-
dezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szol-
gál. 

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott cél-
tartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-
testület az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti 
rendelkezési jogot a polgármester átruházott 
határkörben gyakorolja. 

b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként 
felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot 
a polgármester átruházott önkormányzati ha-
tósági hatáskörben gyakorolja, melynek fel-
használásáról negyedévente a szociális ügye-
kért felelős Bizottság felé beszámol. 

(19) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan ese-
mény, amely az alaptevékenység ellátását akadá-
lyozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral 
fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan 
műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti. 

(20) Egyebekben a tervezett céltartalék feladaton-
kénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete 
tartalmazza. 

(21) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet 
jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények 
vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészí-
teni az intézmények elemi költségvetését, melyet 
költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak 
egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az 
érintett intézmények részére. 

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányí-

tott intézmények önállóan működő költségvetési 
intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). 
A Képviselő-testület által kinevezett intézményveze-
tők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési 
szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért. 

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős 

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jog-
szabályban, költségvetésben foglaltaknak, és 
az irányító szerv által közvetlenül meghatáro-
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zott követelményeknek és feltételeknek megfe-
lelő ellátásáért, 

b) a költségvetési szerv működésében és gazdál-
kodásában a gazdaságosság, a hatékonyság 
és az eredményesség követelményeinek érvé-
nyesítéséért, 

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettség-
vállalások összhangjáért, 

d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, hasz-
nálatába adott, és a tulajdonában lévő vagyon-
nal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi 
jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, 

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének 
és az annak részét képező belső ellenőrzés 
megszervezéséért és hatékony működtetéséért, 
és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer 
folyamatos működtetéséért, a tervezési, be-
számolási, valamint a közérdekű és közérdek-
ből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért 
és hitelességéért, továbbá a  

f) számviteli rendért. 
(3) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés 
alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosí-
tásával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- 
és feladatainak változását a Képviselő-testület enge-
délyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. 

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok 
indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a 
képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. 
A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és 
hosszabb távú költségvetési hatását. 

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás 
miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az 
ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem 
használhatja fel. 

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása 
során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötele-
zettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mérté-
kéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig 
rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a 
fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és 
felelősségre vonását kezdeményezi. 

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során 
kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az 
eredményesség követelményeit érvényesíteni. A 
kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel 
teljesíthetők.  

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan műkö-
dő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek 
elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a 
tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kia-
dási előirányzatok nem teljesíthetők. 

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költség-
vetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alap-
ján – a Képviselő-testület dönt. 

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányza-
ti többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk 
kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével ösz-
szefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - 
a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források 
bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell 
élni. 

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson 
belülről kapott működési és felhalmozási célú támo-
gatásokat, valamint az államháztartáson kívülről 
átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközö-
ket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját ha-
táskörben felhasználhatják. 

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támoga-
tásban részesülő költségvetési szervek önkormány-
zati finanszírozása tartalmazza az intézményi fela-
datellátásra kapott állami támogatást. A támogatási 
igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. 
Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutató-
hoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megil-
letőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a 
meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány 
elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. 

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan mű-
ködő és gazdálkodó költségvetési szerveknél lét-
számnövekedést csak a képviselő-testület engedé-
lyezhet. 

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának 
megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az 
irányadók. 

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) 
nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, 
értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsát-
hatnak ki és nem fogadhatnak el. 

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költ-
ségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállal-
hat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. 

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezett-
séget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető 
közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó 
szerződések megkötését - csak a képviselő–testület 
előzetes engedélyével lehet. 

(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó 
pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előze-
tes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok be-
nyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, 
vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a 
következő évekre költségvetési kihatással járnak, a 
polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet 
sor. 

NEGYEDIK RÉSZ 

Az előirányzat-módosítások szabályozása 

7. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi jóváhagyott 

költségvetési előirányzatok év közbeni megváltozta-
tásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § 
szakaszában meghatározott bevételi és kiadási fő-
összeg módosítására. 

(2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei 
közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának 
tartja fenn. 

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a 
Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelői-
rányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A kép-
viselő-testület – az első negyedév kivételével – ne-
gyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv 
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számára a költségvetési beszámoló irányító szerv-
hez történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal 
dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módo-
sításáról. 

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváha-
gyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 
368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak 
szerint módosíthatják. 

(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzesz-
közök teljes egészében a támogatott célra használ-
hatók fel. 

(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirány-
zat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglal-
tak figyelembevételével. 

(7) A feladatelmaradásból származó kiadási elői-
rányzat-megtakarítás felhasználására csak a képvi-
selő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(8) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirány-
zatokat kizárólag rezsi kifizetésekkel kapcsolatban 
lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcso-
portosítani nem lehet. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

Vegyes rendelkezések 

8. § A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás 

megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak 
megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a mű-
ködés költségeit. Minden beruházási program jóvá-
hagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási 
terv jóváhagyása is. 

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. 

mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, 
mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormány-
zati projekt feladatok végrehajtásának. 

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágy-

ért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” 
kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet 
esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az 
önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei 
nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer 
forint) juttatásban részesülnek. 

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgo-

zók létszámát 269,5 főben állapítja meg. 

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpol-

gármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri 
Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat 
megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 
200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás 
éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatások-
hoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót ter-
helő közterhek megfizetésére is.  

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem álla-
pít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az 
önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak 
munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetít-
ve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren 
kívüli juttatást biztosít. 

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekez-
désben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoz-
tatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoz-
tatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik 
meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg. 

(4)  Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli jutta-
tásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásá-
ban, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem 
jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama megha-
ladja a 30 napot. 

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időará-
nyos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer 
forintra kerekítve kell megállapítani. 

(6)  A munkába járás címén munkavállalónak kifize-
tett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabály-
ban megállapított kötelező mértéket. 

(7) A Képviselő- testület Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tör-
vény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján a köztisztviselői illet-
ményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön 
rendeletben állapítja meg. 

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetmény-
alap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat 
szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt 
Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő 
köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói 
részére 2017. január 1. napjától 20 %-os béremelést 
biztosít. 

13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri 

az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók 
munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részé-
re az intézményben jogviszony megszakítás nélkül 
(egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:  

0-5 év esetén  1 havi 

5-10 év esetén  2 havi 

10 év fölött   3 havi alapilletményt bizto-
sít jutalomként. 

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalé-
kokból a 2016. évről áthúzódó kötelezettségeket 
teljesítse.  

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert és a költségvetési szervek vezetőit az ön-
kormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevé-
telek beszedésére, kiadások teljesítésére. 

Záró rendelkezések 

 

16. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba, rendelkezéseit – a jelen szakaszban 
foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

(2) A 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti 
időszakban realizált bevételre és teljesített kiadások-
ra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 

17. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak: 
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I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város össze-
vont költségvetési mérlege 
I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötele-
ző feladatai ellátásának költségvetési  forrásai 
és kiadásai  
I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként 

vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai intézményenként 

I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város állam-

igazgatási feladatai 

I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevéte-

lei forrásonként 

I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadá-

sai kiemelt előirányzatonként 

I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhal-

mozási kiadásai intézményenként 

I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finan-

szírozási kiadásai intézményenként 

I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalé-

kainak alakulása 

I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadá-

sai kiemelt előirányzatonként 

I/11. számú melléklet – Önkormányzati lét-

számkeretei 

I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város elői-

rányzat felhasználási ütemterve 

I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támo-

gatások, átadott pénzeszközök 

I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társa-

dalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai 

I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város mű-

ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadá-

sok gördülő tervezése 

I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adós-

ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö-

telezettség bemutatása 

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város ösz-
szevont költségvetési mérlegeinek alakulása 
I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adós-
ságot keletkeztető ügyletei 
I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város több-
éves kihatással járó feladatai éves bontásban 
és összesítve 
I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Euró-

pai Uniós támogatással megvalósuló programjai 

 I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város köz-

vetett támogatásainak alakulása 

 

 II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat ösz-

szevont költségvetési mérlege 

II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötele-

ző feladatai ellátásának költségvetési forrásai 

és kiadásai  

II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként 

vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai  

 II/4. számú melléklet – Az önkormányzat állam-

igazgatási feladatai 

 II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevé-

telei forrásonként 

 II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadá-

sai kiemelt előirányzatonként 

II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű 

felhalmozási kiadások célonként és feladaton-

ként 

II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Euró-

pai Uniós támogatással megvalósuló programjai 

 II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finan-

szírozási kiadásai 

 II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalé-

kok alakulása 

 II/11. számú melléklet – Önkormányzat felada-

tai kiemelt kiadási előirányzatonként 

 II/12. számú melléklet – Önkormányzat felada-

tainak létszámkerete 

 II/13. számú melléklet – Önkormányzati támo-

gatások, pénzeszköz átadások 

 II/14. számú melléklet – Önkormányzat társada-

lom-, szociálpolitikai juttatásai 

 II/15. számú melléklet – Önkormányzat több-

éves kihatással járó feladatai  

 II/16. számú melléklet – Önkormányzati közve-

tett támogatások alakulása 

 

 III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

összevont költségvetési mérlege 

III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

kötelező feladatellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai 

III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai 

III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai 

 III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

bevétele forrásonként 

 III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

kiadásai kiemelt előirányzatonként 

 III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

felhalmozási kiadásai 

 III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal 

létszámkerete 

 

 IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda 

összevont költségvetési mérlege 

IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda 

kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költ-

ségvetési forrásai és kiadásai 

IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda 

önként feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai 

 IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda ál-

lamigazgatási feladatai ellátásának költségve-

tési forrásai és kiadásai 

 IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda 

bevételei forrásonként 

 IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda 

kiadásai feladatonként kiemelt előirányzaton-

ként 
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 IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda 

létszámkerete 

  

 V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

összevont költségvetési mérlege 

 V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költ-

ségvetési forrásai és kiadásai 

 V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

önként feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai 

 V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

államigazgatási feladatai ellátásának költségve-

tési forrásai és kiadásai 

 V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

bevételei forrásonként 

 V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

kiadásai kiemelt előirányzatonként 

 V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde 

létszámkerete 

  

 VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

összevont költségvetési mérlege 

 VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költ-

ségvetési forrásai és kiadásai 

 VI/3. számú melléklet –Családsegítő Szolgálat 

önként feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai 

 VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

államigazgatási feladatai ellátásának költségve-

tési forrásai és kiadásai 

 VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

bevételei forrásonként 

 VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

kiadásai kiemelt előirányzatonként 

 VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat 

létszámkerete 

 

 VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ összevont költségvetési mérlege 

 VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ kötelezően ellátandó feladatai 

ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 

 VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ önként feladatai ellátásának 

költségvetési forrásai és kiadásai 

 VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ államigazgatási feladatai ellátá-

sának költségvetési forrásai és kiadásai 

 VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ bevételei forrásonként 

 VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ kiadásai kiemelt előirányzaton-

ként 

 VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ felhalmozási kiadásai 

 VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ létszámkerete 

 VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Műve-

lődési Központ közvetett támogatásai 

 

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

összevont költségvetési mérlege 

 VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költ-

ségvetési forrásai és kiadásai 

 VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

önként feladatai ellátásának költségvetési forrá-

sai és kiadásai 

 VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

államigazgatási feladatai ellátásának költségve-

tési forrásai és kiadásai 

 VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

bevételei forrásonként 

 VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

kiadásai kiemelt előirányzatonként 

 VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

felhalmozási kiadásai 

 VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár 

létszámkerete 

  

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § A Biatorbágy Város Önkormányzata szer-

vezeti és működési szabályzatáról szóló Bi-
atorbágy Város Képviselő-testületének 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 1/C melléklete álta-
lános feladatkörön belül az alábbi (5) ponttal 
egészül ki: 

 
(5) Ellátja az összeférhetetlenségi és 
méltatlansági ügyek vizsgálatát. 
 

2. § A Rendelet 49. § (2) bek. helyébe az aláb-

bi rendelkezés lép: 
 

„A bizottságok üléseiről egyszerűsített jegy-
zőkönyvek készülnek, melyek tartalmazzák 
a hozzászólások lényegi elemeit, rövid ösz-



 

 

 

9 

szefoglalóját, valamint bármelyik bizottsági 
tag szó szerinti jegyzőkönyvezés kérésének 
kitételét is. A bizottságok üléseiről hangfel-
vételt kell készíteni.” 
 

3. § A Rendelet 1/B melléklete átruházott ha-

táskörökön belül a 2. pont helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„Jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ és a Karikó János Könyvtár szer-
vezeti és működési szabályzatait, munka-
terveit, éves tevékenységükről szóló be-
számolóit.” 

 

4. § A Rendelet 3/A melléklete 8. b. pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Juhász Ferenc Művelődési Központ (2051 

Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.)” 
 
 

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
 
 
Tarjáni István                     dr. Kovács András 
polgármester                                jegyző 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete az ebek 
tartásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő 
testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) a) bekezdése szerint, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
13.§, (1) bekezdésében valamint az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 49.§.(6) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
 
 
 
1.§. A rendelet célja, hogy Biatorbágy Város közigaz-

gatási területén belül rögzítse az ebtartással kapcso-

latos legfontosabb szabályokat, közegészségügyi, 

állategészségügyi, állatvédelmi és környezethigiénés 

követelményeket. 
 

(1) A szabályozás célja, hogy az eb tartója, 

az állat elhelyezése, táplálása, gyógyke-

zelése, tisztán tartása, gondozása, kép-

zése, nevelése és felügyelete, valamint 

az állat nyugalmának biztosítása során a 

jó gazda gondosságával járjon el, 

és az állat tartására vonatkozó, mindenkor hatály-

ban lévő jogszabályi előírásokat és a hatósági 

határozatban foglaltakat tartsa be, valamint 

segítse elő az állattartási 

kultúra fejlesztését. 

 
 
2.§. (1) A rendelet hatálya Biatorbágy város közigaz-

gatási területén állandó és ideiglenes jelleggel tartott 

és tartózkodó valamennyi ebre terjed ki. 
 

(2) E rendelet szabályai nem vonatkoznak a 

cirkuszra, állatpanzióra, állatkiállításra, ál-

latkereskedésre, a fegyveres testületek, 

rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági 

szolgálatok, közfeladatot ellátó civil szolgá-

latok, polgári védelmi és 

katasztrófaelhárítási szervezetek feladatai-

nak ellátását szolgáló hivatalos célból tar-

tott állataira feladatuk ellátása során, a tu-

dományos, kutatási célú állattartásra, a 

vakvezető ebre és jelző ebre. 
 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) a természetes személyekre,  
b) a jogi személyekre, 
c) a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságokra és szervezetekre, akik/amelyek a sza-
bályozás alá tartozó állatok felett rendelkezni jogosul-
tak (továbbiakban állattartók). 
 

(4) Biatorbágy Város közigazgatási területén 

az állattartásra vonatkozó magasabb szin-

tű jogszabályok és az e rendeletben meg-

határozott szabályozás szerint végezhető 

állattartás. 
 

(5) Az ebtartással kapcsolatos igazgatási ha-

tósági teendőket Biatorbágy Város Pol-

gármesteri Hivatalának Jegyzője a rendel-

kező jogszabályok és e rendelet alapján 

látja el. 
 

(6) Biatorbágy Város Önkormányzata az álla-

tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 42/B.§. –a alapján végzi az  
ebösszeírással kapcsolatos feladatait. 

 

3.§. E rendelet alkalmazásában: 

 

a) ebtartó: az állat tulajdonosa, illetve, aki az 

állatot vagy állatállományt gondozza, fel-

ügyeli; 
 

b) állattartás: az állat célzatos és tudatos elhe-

lyezése és biológiai igényeinek folyama-

tos kielégítése egy ingatlanon; 
 

c) állatkínzás: az állat szükségtelen, fájdalmat 

okozó bántalmazása, vagy olyan hatást 

eredményező beavatkozás, bánásmód, 

valamint szükségleteinek olyan mértékű 

korlátozása, amely tartós félelmet vagy 

egészségkárosodást okozhat, továbbá az 

öröklődő betegségben szenvedő - nem 
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kísérleti célra szánt - állategyed tenyész-

tése, szaporítása; 
 

d) állatmenhely: az elkobzott vagy ideiglene-

sen megfigyelés alatt tartott állatok kivéte-

lével a gazdátlan állatok ideiglenes vagy 

állandó, ellenszolgáltatás nélkül történő 

elhelyezésének céljából működtetett in-

tézmény; 
 

e) közterület: közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami, vagy önkormányzati tulaj-

donban álló földterület, amelyet a rendel-

tetésének megfelelően bárki használhat 

és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart 

nyilván. Közterület rendeltetése különö-

sen: a közlekedés biztosítása (utak, te-

rek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása 

(parkok, köztéri szobrok, stb.), a közmű-

vek elhelyezése (az épített környezet ala-

kításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. alapján); 
 

f) közös használatú területek: mosókonyha, 

kapualj, lépcsőház, udvar, padlás, pince 

és ezen területekhez tartozó egyéb terek, 

valamint az épületben lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

megközelítésére és rendeltetésszerű 

használatához szükséges mértékben a 

közlekedési útvonalak, folyosó és függő-

folyosó; 
 

g) közvetlen szomszéd: az ingatlan - melyen 

az állattartást végzik - oldalát, sarkát érin-

tő, határoló ingatlanok tulajdonosai, keze-

lői, használói, haszonélvezői, bérlői, tár-

sasház esetén az albetéttel szemben, 

mellette, alatta, felette lévő ingatlanok tu-

lajdonosai, kezelői, használói, haszonél-

vezői, bérlői; 
 

h) kutyaiskola: szervezett formában történő a 

kutyák ösztöneit célzó oktatást és neve-

lést tartalmazó tanfolyam; 
 

i) többlakásos lakóház: egy épületingatlanon 

műszakilag megosztott, legalább két önál-

ló lakás célú helyiség; 
 

j) nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtö-

mege meghaladja a 40 kilogrammot; 
 

k) közepes testű eb: olyan eb, amelynek test-

tömege 20-40 kilogramm; 
 

l) kistestű, szoba, törpe eb: olyan eb, amely-

nek testtömege nem haladja meg a 20 ki-

logrammot. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

 

Az állattartás általános szabályai 

 

4. §. (1) Ebet az építésügyi, az állatvédelmi és állat-

tartási, a környezet és természetvédelmi, továbbá a 

közegészségügyi jogszabályok betartásával, valamint 

a társadalmi együttélési szabályok megszegése nél-

kül lehet tartani. Az állatot úgy kell tartani, hogy a 

természeti- és lakókörnyezetet ne szennyezze, az 

emberek és állatok életét, testi épségét és egészsé-

gét ne veszélyeztesse. 
 
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani 

tilos. Az eb tulajdonosa köteles az eb köz- vagy ma-

gánterületre történő kijutását az ingatlanról biztonsá-

gos módon megakadályozni, az elkóborlás lehetősé-

gét meggátolni. 
 
(3) A bekerített ingatlanon, szabadon tartott eb ese-

tén az ingatlan kerítése olyan kell legyen, ami az 

ebnek a közterületre való kijutását, kiharapását meg-

akadályozza. 
 
(4) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az 

eb a házban, vagy annak szomszédságában lakók 

nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi 

épséget és egészséget ne veszélyeztessen, ne za-

varja társasház esetén a közös használatban lévő 

területek, helyiségek megközelítését, használatát, ne 

akadályozza a lakások elérhetőségét. 
 
(5) Ha az ebtulajdonos a (4) bekezdésben előírt tar-

tási feltételeket nem biztosítja: 
 

a) fel kell szólítani annak betartására; 

amennyiben ez eredménytelen, 

b) pénzbüntetést kell kiszabni; amennyi-

ben ez is eredménytelen, 

c) szükséges az eb eltávolítása, elkob-

zása, súlyos esetben az ebtartástól 

való eltiltás. 
 
(6) Ha a kutya harapós, vagy támadó természetű, a 

ház bejáratán és a kertkapun a harapós kutyára utaló 

figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhe-

lyezni. 

 

5.§. (1) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével 

megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy 

az eb a közterületet, a közös használatú területeket 

ne szennyezze. Az eb által e területeken okozott 

szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb tulajdo-

nosa vagy a felügyelettel megbízott személy köteles 

gondoskodni. Be nem tartása pénzbüntetés kiszabá-

sával jár. 
 
(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített eb csak 

hatósági engedéllyel, az abban előírt feltételek mellett 

tartható. Az ilyen kutya közterületre, közösen hasz-

nált területre vagy területre csak szájkosárra, bizton-

ságos- legfeljebb 2 méter hosszú- pórázzal, megbíz-

hatóan záró, jól rögzített a tartási engedélyben meg-

jelölt személy felügyeletével vihető. 
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(3) Ebet csak olyan személy vezethet (ideértve sétál-

tatást, futtatást is) aki képes az eb fizikai féken tartá-

sára. 

 

 

Speciális szabályok 

 

6.§. (1) Eb elhelyezésére szolgáló ketrec, ól, kifutó, 

kennel – a kutyaól kivételével – a legközelebbi  
 

a) szomszédos lakó, vagy üdülőépülettől legalább 5 

m, 

b) ásott kúttól legalább 10 m, 

c) fúrt kúttól legalább 5 m távolságot kell tartani. 
 
(2) Többlakásos lakóházak közös udvarán, közös 
használatú területein ebet tartani, illetőleg ott sza-
badon engedni valamennyi tulajdonos, illetve bérlő 
hozzájárulásával lehet. Ennek hiányában el kell 
rendelni az ebnek a közös udvarról, közös haszná-
latú területről való eltávolítását, illetve meg kell tiltani 
az eb szabadon engedését a közös használatú 
területeken. 
  
(3) Tilos ebet bevinni, kivéve a speciálisan képzett, 
tudatformálás, állattartás és környezetvédelem-, 
állatvédelmi oktatásra, valamint gyógyítási progra-
mok keretében dolgozó ebeket az intézményveze-
tők hozzájárulása nélkül: 
 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiség-

be;  

b) élelmiszerárusító helyre, piac területére, élelmi-

szerraktárba; 

c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intéz-

mények területére, sportpályákra; 

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épü-

letébe. 
 
(4) A táblákkal jelzett sétányok, parkok, kiemelt 
közcélú zöldterületek területére az ebek bevitele 
tilos. 
 

 

7.§. (1) Ha a közvetlenül érintett szomszédok többsé-

ge az eb tartását – az eb veszélyt okozó természete, 

vagy indokolatlan ugatása, vonyítása, vagy kellemet-

len szaga, vagy egészségi állapotával összefüggő 

undort keltő megjelenés, vagy a környezet szennye-

zése miatt – tartósan zavarónak tartja, a kérdéses eb 

tartójával szemben a jegyző kérelemre vagy hivatal-

ból eljárást folytathat le és az eb tartóját állatvédelmi 

bírsággal sújthatja, súlyosabb esetben eltilthatja az 

állattartástól.  
 
(2) A rendelet ebtartási szabályainak ismételt és 
súlyos megsértése esetén az ebtartást – akár vég-
legesen is – meg kell tiltani, az ebet el kell kobozni, 
valamint a felmerülő költségeket, szállítás, tartás a 
tulajdonossal megfizettetni.  
 
(3) Kóborló, gazdátlan állatok közterületen való 
helyhez szoktatása és/vagy közterületet szennyező 
módon való etetése tilos. 

 

8.§. (1) Élelmiszert forgalmazó bármilyen kereske-

delmi egység, egészségügyi- és oktatási intézmény 

előtt, illetve ezek bejáratától számított 3 méter sugarú 

körben ebet kikötni tilos. 
 
(2) Ebtenyészet a HÉSZ szerinti lakóövezetekben 
nem alakítható ki. 
 

Az állattartó kötelezettségei 

 

9.§. (1) Az állattartó, illetve az állat tartásával, felü-

gyeletével megbízott személy köteles ebét, az állat-

védelmi, állat-és közegészségügyi, a szabálysértés, a 

veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szom-

szédjogra vonatkozó és az állattartó felelősségét 

szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, 

hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi 

kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne 

veszélyeztessen. 
 
  (2) Az ebtartó köteles bejelenteni a 4 hónapnál 
idősebb eb tartását az önkormányzatnál.  
 
(3)  Az ebtartó köteles az ebösszeírás alkalmával 
adatot szolgáltatni ebéről, ellenkező esetben bír-
sággal büntethető. Ebtartó köteles együttműködni 
az eb chipellenőrzése alkalmával.  
 
(4) Az ebtartó köteles minden 4 hónapnál idősebb 
kutyának veszettség elleni oltást beadatni, chipez-
tetni. Gazdaváltás, lakcímváltozás, telefonszámcse-
re esetén az adatokat állatorvosnál módosíttatni. 
Ebet forgalmazni, tulajdonjogát átruházni, azaz 
továbbadni kizárólag az állatot azonosító 
mikrochippel történő megjelölése után lehet. 
 
(5) Az ebtartó köteles az ebet bekerített ingatlanon 
tartani, ahol az ingatlan kerítése olyan kell legyen, 
ami az ebnek a közterületre való kijutását megaka-
dályozza. 
 
(6) Az ebet és az állat tartási helyét az állat tartójá-
nak naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni 
kell.  
 
(7) Az állattartó köteles az eb alapvető szükséglete-
it kielégíteni:  
   

a) megfelelő mennyiségű és minőségű étel adása, 

b) napont friss víz adása, 

c) betegség esetén állatorvosi ellátásban részesíté-

se. 
 
(8) Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az 
állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfe-
leljenek az állatok szükségleteinek (hidegtől-
napfénytől óvó kutyaház), valamint hogy a tartási 
helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhas-
son sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy 
állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot 
tartani nem szabad. 
 
(9) Az eb tartási helyének olyan méretűnek kell 
lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igé-
nyét ki tudja elégíteni. Eb esetében a mozgási 
igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, 
azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási 
módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti 
mozgását. Tilos: kistestű ebet 10 m2-nél, közepes 
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testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél 
kisebb területen tartósan tartani. 
 
(10) Ebet tartósan láncra kötve vagy kennelbe zár-
va tartani tilos. Ideiglenesen láncon tartott eb ese-
tében, a következő minimum lánchosszúság szük-
séges: 
 

a) kistestű kutya: 4 m 

b) közepes testű kutya: 6m 

c) nagy testű kutya 8 m 
 
(11) Közterületen az eb csak erre a célra szánt 
pórázzal, nyakörvvel, vagy hámmal sétáltatható. 
Harapós kutya esetén a szájkosár használata is 
kötelező. 
 
(12) Az ebtartó közterületen, és az ingatlanok közös 
használatú területein az állattartás során keletkező 
szennyeződéseket köteles haladéktalanul eltávolí-
tani, ellenkező esetben pénzbírsággal sújtható. 
(13) Ha az eb tartója megváltozott életkörülményei 
miatt nem tudja állatát megfelelő módon ellátni, 
köteles számára új gondos gazdát találni. 
 
(14) Az állattartó halála esetén az állatok elhelye-
zéséről való gondoskodás a mindenkori örökös/ök 
kötelessége, a jó gazda gondosságával.   
 
(15) Az eb tartója köteles a nem kívánt szaporulat 
megelőzéséről ivartalanítással gondoskodni. 
 
(16) Szaporulat esetén a kölyköket 8 hetes korukig 
az anyjukkal kell tartani, majd féreghajtva, chipez-
ve, korának megfelelő oltással történhet a gazda-
váltás. 
 
(17) Jelen szabályzatban nem érintett kérdések 
tekintetében a 41/2010. (II. 26.) Kormány Rendelet 
az irányadó. 
 
 
 

Gazdátlan kóbor ebek befogása 

 
10.§. (1) A gyepmester a gazdátlan kóbor ebeket 

köteles befogni és a menhellyel együttműködő gyep-

mesteri telepre szállítani, ahol az állatot 14 napig őrzi. 
 
(2) Ezt  a rendelkezést kell alkalmazni – a megkü-
lönböztetett jelzéssel ellátott vakvezető-, jelző és 
őrző ebek kivételével – a közterületen szabadon 
engedett ebekre is. 
 
(3)  A gyepmester gondoskodik a befogott ebek 
mikrochipadatainak az Önkormányzat részére tör-
ténő azonnali továbbításáról, az ebtartó mielőbbi 
azonosítása és értesítése céljából.  
 
(4) A gazda köteles megtéríteni az eb beszállításá-
nak és tartásának költségeit. Amennyiben az ebet 
nem veszi magához vissza, pénzbírsággal sújtható 
állatelhagyás miatt és eltiltásra kerülhet az állattar-
tástól. 
 
(5)  A gyepmester a befogott ebeket 14 napig őrzi, 
ezen időn túl a gyepmester az Állategészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM 
rendelet (továbbiakban: Állategészségügyi Sza-
bályzat) szabályainak megfelelően jár el. 

 

 

Eljárási Szabályok 

 

11.§. (1)  Az állattartó köteles a jó gazda gondossá-

gával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondos-

kodni. 
 
(2)  Állatvédelmi hatóságként a jegyző jár el. 
 
(3) A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattar-
tásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 
állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja. 
 
(4) A jegyző az állattartót az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 
megakadályozása érdekében meghatározott építési 
munka elvégzésére kötelezheti. 
 
(5) A jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabá-
lyok megsértése esetén meghatározott cselekmény 
végzésére, vagy abbahagyására kötelezheti az 
állattartót az állatok védelme érdekében.  
 
(6) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály 
vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy 
annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 
ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott 
sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 
állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 
 
(7) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság 
a 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján szabja 
ki. 
 
(8)  Ha az eb tartója az „Az állatok védelméről és 
kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonat-
kozó rendelkezéseinek szándékos vagy ismételt 
megsértésével állatának maradandó egészségká-
rosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott 
vagy jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bír-
ság és az állatvédelmi képzésen való részvételre 
kötelezéssel sem biztosítható, a Jegyző, mint állat-
védelmi hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása 
mellett – az állattartót a tartástól a jogsértés súlyá-
tól függően 2-8 évre eltiltja. 
 
(9) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály 
vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy 
annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 
ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott 
sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 
állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi 
bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az összeg jog-
szabályban meghatározott szorzók szerint növelhe-
tő, felső összeghatár nincs. A bírság megfizetése 
nem mentesít más jogkövetkezmények alól. A ha-
táridőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók 
módjára behajtandó köztartozás. A bírságokat a - 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi 
bírságról tartalmazza.  
 
 
 

Közegészségügyi és állategészségügyi előírások 
 
 
 
12.§. (1) Az országosan csak veszettség elleni védő-

oltásban, valamint féregtelenítésben részesült, chipe-

zett ebet szabad tartani. A veszettség elleni oltások 

http://www.pilisbudaikutyasok.hu/hasznos_informaciok_kutyakrol/az-allatvedelmi-birsagrol
http://www.pilisbudaikutyasok.hu/hasznos_informaciok_kutyakrol/az-allatvedelmi-birsagrol
http://www.pilisbudaikutyasok.hu/hasznos_informaciok_kutyakrol/az-allatvedelmi-birsagrol
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rendjét az Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza. 
 
(2)  Azt az ebet, amely embert mart meg, a tulajdo-
nos köteles 14 napig zártan tartani, valamint ható-
sági megfigyelését biztosítani. Ha az eb megfigye-
lése a tulajdonos által megjelölt helyen nem lehet-
séges, akkor a gyepmesteri telepen kell megfigye-
lés alá helyezni. 
 
(3) A gyepmesteri telepen megfigyelés alá vont eb 
tulajdonosát értesíti a megfigyelés eredményéről és 
a felmerült költségek megfizetéséről. 
 
(4) Amennyiben az eb tulajdonosa, vagy megbízott-
ja az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon 
belül nem jelentkezik, és az eb elszállításáról nem 
gondoskodik, a gyepmester az állatról szabadon 
rendelkezik az Állategészségügyi Szabályzat alap-
ján. 
 
(5) Minden kezelőorvos köteles ebtől származó 
sebesülés észlelése esetén a hatósági állatorvost 
értesíteni. 
 
 

 

Záró rendelkezések 

 

13.§. (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 
 
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett 
cselekményekre és mulasztásokra kell alkalmazni. 

 

 

Tarjáni István    dr. Kovács András 

 polgármester                    jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- 
testülete 

 
8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

 
a védett és korlátozott övezetekbe történő behaj-

tás rendjéről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésben és az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe-
lyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

 
1.§ (1) A rendelet területi hatálya Biatorbágy Város 

belterületére terjed ki.  
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden ter-
mészetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre, aki az Övezetben gép-
járművet használ.  
 

Az Övezetbe történő behajtás általános szabályai  

 
2.§ (1) A behajtási tilalom időtartama alatt az 1. § (1) 

pontjában lévő utcákba behajtani kizárólag behajtási 
engedéllyel lehet. 
 
(2) Az 1 § (1) pontjában szereplő önkormányzati 
tulajdonú utakra behajtási engedély nélkül jogosult 
behajtani: 
a) a mentőszolgálat, a halottszállítók, a rendvédel-

mi szervek (a rendőrség, polgárőrség a kataszt-
rófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, 
a tűzoltóság, a köztársasági őrezred, stb.) gép-
járművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
gépjárművei,  

b) a diplomáciai mentességet élvező személy erre 
utaló jelzéssel ellátott gépjárműve, 

c) a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedé-
lyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály gépjár-
művei 

d) területileg illetékes felnőtt- és gyermek házior-
vos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei,  

e) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemel-
tetési feladatokat ellátó gépjárművek,  

f) postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatás ellátó 
gépjárművek, betegszállító gépjárművek, idős-
otthon gépjárművei melyek a város működési 
területére vonatkozóan működési engedéllyel 
rendelkeznek,  

g) a mozgáskorlátozott személyt szállító jármű a 
KRESZ szabályai szerint.  

 
(3) A védett övezetekbe behajtani a fentieken túl 
csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és 
ingatlan – fenntartási vagy közfeladat ellátására 
vonatkozó üzemeltető által költségtérítés, valamint 
díj ellenében, továbbá díjfizetés nélkül kiadott eseti 
behajtási és behajtási-várakozási engedély alapján 
lehet. 
A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel 
történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni. 
A védett övezetekbe történő behajtási engedélyre 
vonatkozó költségtérítés összegét, valamint a behaj-
tási-várakozási engedély díját a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

II. Fejezet 
 

Behajtási engedély  
a védett övezetben lakók, ingatlan tulajdonosok 

részére 
 
3.§ (1) Behajtási engedélyre az a természetes sze-

mély jogosult, akinek állandó lakcíme vagy tartózko-
dási helye a Rendelet 1. § által érintett területen van, 
nem természetes személyek esetében, akinek szék-
helye, telephelye vagy fióktelephelye az Övezetben 
van. 
Továbbá behajtási engedélyre jogosult az albérlő – 
albérleti szerződéssel történő igazolás esetén, vala-
mint azon nem állandó vagy ideiglenesen bejelentett 
lakos, aki a rendelet által érintett területeken ingat-
lannal rendelkezik és ezt tulajdoni lap bemutatásával 
igazolja. 
 

Behajtási engedély 
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lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és 
ingatlan –fenntartási vagy közfeladat ellátására 

vonatkozó üzemeltető részére 

 
4. § (1) A védett övezetekbe engedély alapján, díjfi-

zetés ellenében vagy anélkül hajthat be és várakoz-
hat 

a) intézmény vagy magánszemély áruszállítás, épí-
tési és ingatlan-fenntartási szolgáltatás céljából 

b) telephellyel, székhellyel nem rendelkező köz-
üzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljá-
ból, kivétel hibaelhárítást, 

c) más személy előzetesen beszerzett eseti enge-
dély alapján. 

 
III. Fejezet 

 
Behajtási engedély elbírálása, formája 

a védett övezetben lakók, ingatlan tulajdonosok 
részére 

 
5.§ A behajtási engedély iránti kérelmet a Polgár-

mesternél kell előterjeszteni az 1. számú melléklet 
szerinti formanyomtatványon. A 2. számú melléklet 
tartalmazza a kérelemhez kötelezően csatolandó 
dokumentumok listáját.  
 
6.§  

(1) A Polgármester a beérkezett kérelmeket 21 na-
pon belül bírálja el. A behajtási engedély forma-
nyomtatványát a 3. számú melléklet tartalmazza. 
A jogosult a behajtási engedélyt a gépjármű szél-
védőjén köteles jól látható helyen kirakni, jogvita 
esetén ennek megtörténtét, a jogosult igazolja. A 
behajtási engedélyekről az Önkormányzat nyil-
vántartást vezet, a frissített nyilvántartást havonta 
tájékoztatás céljából az illetékes szerveknek (kör-
zeti megbízott, rendőrség, közterület felügyelet) 
megküldi. 

 
(2) A behajtási engedély határozott időtartamra, az 

azon feltüntetett övezetbe – utca – szól, legfel-
jebb egy évig érvényes. A behajtási engedély au-
tomatikusan akkor is érvényét veszti, ha a kérel-
mező lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, te-
lephelye vagy fióktelephelye megváltozik, vagy az 
engedélyezett gépjármű tulajdonjogában, üzem-
bentartói jogában változás következik be. Az itt 
felsorolt adatokban történt változást a behajtási 
engedély jogosultja haladéktalanul, de legkésőbb 
a változást követő 8 napon belül köteles bejelen-
teni a Polgármesternek. 

 
(3) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amely-

nek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi 
idejű behajtási engedély használatát úgy kell te-
kinteni, mintha a gépjármű használója nem ren-
delkezne behajtási engedéllyel. 

 
 

IV. Fejezet 

 
Díj megfizetése 

lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és 
ingatlan –fenntartási vagy közfeladat ellátására 

vonatkozó üzemeltető részére 

 
7. §  

(1) E rendeletben meghatározott behajtási, be-
hajtási-várakozási jogosultságot a közútke-
zelő által kibocsátott eseti behajtási enge-
déllyel kell igazolni. 

(2) Az eseti behajtási engedély a rajta feltünte-
tett helyre és időtartamra érvényes. 

(3) A várakozási díj megfizetésért a jármű 
üzembentartója felelős. 

(4) Aki a védett övezetekbe e rendeletben meg-
határozott engedély nélkül hajt be, és tar-
tózkodik, továbbá ha az engedélyben foglalt 
feltételeket megsértve tartózkodik, vagy ha 
a behajtási engedélyben meghatározott idő-
tartamot – 1 óránál rövidebb fizetés esetén 
5 perccel, 1 órára vagy annál hosszabb idő-
re történő fizetés esetén legalább 15 perccel 
– túllépi, 1 órát és a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 15/c. § (2) bekez-
désében meghatározott pótdíjat köteles fi-
zetni. 

(5) A védett övezetbe történő behajtás, behaj-
tás-várakozás díját a behajtási, behajtási- 
várakozási engedély kiadást megelőzően – 
24 órával előbb – kell megfizetni készpénz 
átutalási megbízással vagy átutalással a Bi-
atorbágy Város Önkormányzata által veze-
tett 10918001-00000005-65370086 számla-
számra. 

 
V. Fejezet 

 
Egyéb rendelkezések 

 
8.§ A behajtási engedély iránti eljárás illetékmentes.  

 
Záró rendelkezések 

 
9.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-

tályba.  
 

Tarjáni István 
polgármester 

dr. Kovács András 
jegyző 
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1. számú melléklet a 8/2017.  (III. 31.) ön-
kormányzati rendelethez 

 
 
 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Tel: +36-
23-310-174, +36-23-310-134 

 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

 

 
Igénylő neve/cégneve: 
 

 

 
Igénylő lakcí-
me/székhelye: 
 

 

 
Telefon/mobil: 
 

 

 
Email: 
 

 

 
Gépjármű forgalmi rend-
száma: 
 

 

 
Gépjármű típusa 
 

 

 
 

Kelt: ……………………, 201…. 
…..........................hónap …….nap  
 
 
 
 
      
 ……………………………………………… 
        Aláírás/cégszerű 
aláírás 

 
2. számú melléklet a 8/2017. (III. 31.) önkor-

mányzati rendelethez 

 
 

A behajtási engedély kérelemhez kötelezően 
csatolandó dokumentumok 

 
A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek 
mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell 
az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásá-
val, melyekből a behajtási engedélyhez való jogo-
sultság megállapítható. A behajtási engedély kére-
lem meghosszabbítása elektronikus úton is történhet. 
 
A bemutatott dokumentumokról a Polgármester má-
solatot kér. A behajtási engedély mindaddig nem 
adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemu-
tatása meg nem történt.  
 
A jogosultság igazolásához a következő érvényes 
okmányok, dokumentumok fogadhatók el:  
 

A Rendelet 3. Fejezete esetén: 
- személyazonosság igazolásához: személyazo-

nosító igazolvány, útlevél vagy vezetői enge-
dély 

- lakcímet/tartózkodási helyet igazoló hatósági 
igazolvány, kártya, albérleti szerződés 

- gépjárműforgalmi engedély  
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képvise-

lője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány, stb.  
 

A rendelt 4. Fejezete esetén: 
- gépjárműforgalmi engedély 
- nyilatkozat az igénybevételre vonatkozóan 
 

3. számú melléklet a 8/2017. (III. 31.) önkor-
mányzati rendelethez 

 
A védett övezetekbe történő behajtási engedélyek 
költségtérítése, valamint a behajtási-várakozási en-
gedélyek alap- és pótdíjai 
 
1. Alapdíjak: 
 

A védett övezetekbe a behaj-
tási, behajtási-várakozási 
engedély díja a Rendelt 2 § 
(2) és 3 § (1) pontjában alap-
ján 

díjmentes 

Eseti engedélyek díja 100.-Ft/óra/övezet 

Napi engedélyek díja 500.-Ft/nap/övezet 

Építési és ingatlan fenntartási 
célra kiadott engedélyek díja 

1.000.-
Ft/hét/engedély 

2.000.-
Ft/hó/engedély 

 
2. Pótdíjak: 
Aki a rendelet 1 § (1) pontja szerinti védett övezetek-
be engedély nélkül behajt vagy az engedélyben 
meghatározott feltételeket megsértve hajt be, a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § 
(2) bekezdése szerinti pótdíjat köteles fizetni. 
 
3. Jogvita esetén amennyiben a járműről fénykép-

felvétel készül a használó költségtérítés ellené-
ben kérheti azt. 
A költségtérítés mértéke: 100 Ft+Áfa/db 

 
4. A megvásárolt engedélyek a vásárlás az enge-

délyben szereplő időponttól érvényesek. Vissza-
menő hatályuk nincs. 
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4. számú melléklet a 8/2017. (III. 31.) önkor-

mányzati rendelethez 

 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY  
minta 

 
 

 
 

 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének  

9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az építményadóról szóló 25/1997. (12.31.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott fela-
datkörében-, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

„Biatorbágy Város mindenkor hatályos Településren-
dezési eszközei szerint a „Gksz” jelű kereskedelmi 
szolgáltató területén, a „K-Ker” jelű különleges bevá-
sárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi terüle-
tén, valamint a „KÖu” jelű közlekedési területén az 
adó mértéke minden egész m2 után 600,-Ft.” 

 

2.§ A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

„Biatorbágy Város mindenkor hatályos Településren-
dezési eszközei szerint a „Gksz” jelű kereskedelmi 
szolgáltató területén, a „K-Ker” jelű különleges bevá-
sárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi terüle-
tén, , valamint a „KÖu” jelű közlekedési területén az 
5000 m2-t meghaladó alapterületű építmény esetén 
az adó mértéke minden egész m2 után 900,-Ft.” 

 

Záró rendelkezések 

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Tarjáni István     dr. Kovács András 

 polgármester      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

10/2017. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország  
2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 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. 
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3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/6. 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/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/9. számú melléklet lép. 

5.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/10. számú melléklet lép. 

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

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

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

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

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

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

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

13.§  A Rendelet mellékletét képező II/11. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/11. 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 VI/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VI/1. számú melléklet lép. 

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

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

 

18.§.  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 

11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és a reklámhordozók 
elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Önkor-

mányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) 
önkormányzati rendelete, valamint a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-

lasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biator-
bágy Város Önkormányzata Képviselő- testületé-
nek 12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete mó-

dosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
54. § (5) bekezdésben, a szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) 
bekezdés a) pontban, a nemdohányzók védelméről 
és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazá-
sának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. tör-
vény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ A közterületek használatáról és a reklámhordo-

zók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Önkor-
mányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet1) 
3.§ f) pontja az alábbiak szerint módosul: 

f) üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti 
forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel 
vehet részt, de a hatósági jelzése hiányzik vagy az 
engedélye lejárt, érvénytelen. Üzemképtelen az a 
jármű is, amely sérülése miatt alkalmatlanná vált a 
közúti közlekedésre. 

 
2.§ A közterületek használatáról és a reklámhordo-

zók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Önkor-
mányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet1) 
3.§ - a következő t) és u) pontokkal egészül ki: 

t) roncs jármű: minden olyan ingó dolog, amely 
rendeltetését tekintve nyilvánvalóan a közúti közle-
kedésben való részvétel célját szolgálta, és amely 
látható állapotát tekintve a forgalomba való visszahe-
lyezésre már alkalmatlan 

u) elhagyott jármű: minden olyan közúti közlekedés-
re alkalmas és hatósági jelzéssel ellátott jármű, 
amelynek tulajdonosát, , üzembentartóját, használó-
ját a helyszínen nem lehet megállapítani, és amelyet 
bármely okból a közterület-felügyelet jelzésétől, vagy 
az lehagyott jármű észlelésére vonatkozó bejelentés-
től számítva a közterületen legalább hat hónapot 
meghaladóan tárolnak, hogy azzal a forgalomban 
nem vesznek részt, és a közterület igénybevételére 
vonatkozó szerződéssel vagy hatósági engedéllyel 
nem rendelkeznek.  

3.§ A közterületek használatáról és a reklámhordo-

zók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Önkor-
mányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) 
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önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet1) 
16.§ (1),(3),(4),(5),(7), (8), (9) pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

(1) Tilos roncs és elhagyott járműnek, továbbá 
üzemképtelen járműnek a következő mondatban 
rögzített kivétellel közterületen történő tárolása. Az 
üzembentartó az üzemképtelenné vált járművet saját 
költségén köteles 10 napon belül eltávolítani a közte-
rületről, amennyiben ez nem lehetséges, további, 
legfeljebb 30 napos időtartamra a közterület-
használat engedélyezhető. 

(3) Az engedély nélkül, illetőleg jelen rendelet meg-
szegésével tárolt üzemképtelen járműveket az ön-
kormányzat elszállíttatja. A baleset során megsérült 
és elhagyott járműveket az út kezelője eltávolíttathat-
ja, és megbízó útján a megbízó erre a célra kijelölt 
telephelyére szállíttathatja. 

 

(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapo-
táról – szükség esetén szakértő bevonásával – jegy-
zőkönyvet kell felvenni, képfelvételt, vagy kép- és 
hangfelvételt kell készíteni. 

(5) A hatóságilag elszállított üzemképtelen, roncs, 
elhagyott járműveket a megbízott a a Polgári Tör-
vénykönyvben rögzített jogalap nélküli birtoklás és 
megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tárolja. 

(7) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművet a 
tárolótelepre történő beszállítását követő munkana-
pon – jegyzőkönyv felvétele mellett – lehetőleg 
roncsolásmentesen, - fel kell nyitni a jármű egyedi 
azonosító jelének megismerése céljából, majd le kell 
zárni, és a járműben talált ingóságokat – ugyancsak 
jegyzőkönyv felvételével – a megbízott köteles őrzés-
re átvenni. A jármű azonosító adatainak ismeretében 
az üzembentartó személyét meg kell állapítani. 

(8) Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, 
megbízott a beszállítást követően haladéktalanul 
köteles őt értesíteni az elszállítás tényéről, valamint 
köteles a tulajdonost a jegyzőkönyv egy példányának 
megküldésével írásban felszólítani a jármű átvételé-
re. Amennyiben az értesítést követő 15 napos határ-
idő eredménytelenül telik el, a határidő elteltét követő 
három hónapon belül a felszólítást meg kell ismétel-
ni. Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást az 
önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(9) Ha a tulajdonos nem állapítható meg, vagy a 
felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállí-
tástól számított hat hónapon belül nem veszi birtok-
ba, a jármű értékesíthető, vagy más módon haszno-
sítható.  

4.§ A közterületek használatáról és a reklámhordo-

zók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Önkor-
mányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet1) 
17.§ (1),(2),(3) pontja az alábbiak szerint módosul, a 
(4) pontja hatályát veszti, helyébe az (5) pont lép: 

17.§ (1) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek 
és az azokban talált dolgok értékesítésére a kerékbi-
lincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a 
járművek elszállítására, valamint a felmerült költsé-

gekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) 
IRM rendelet rendelkezései az irányadók. 

(2) Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű érté-
kesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, ré-
szére az értékesítésből befolyt, az elszállítási és 
tárolási költségekkel csökkentett ellenértékét ki kell 
fizetni. 

(3) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek 
elszállítási és tárolási költségének összegét a rende-
let 5. számú melléklete tartalmazza. 

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-

tályba.  
 

Tarjáni István dr. Kovács András  
polgármester jegyző 
 

5-ös számú melléklet Biatorbágy Város Önkormány-
zata Képviselő- testületének 16/2015.(X.30.) rendele-
téhez: a jármű elszállításával kapcsolatos költségek 

 

5. számú melléklet 

A jármű elszállításával kapcsolatos költségek 

1. A jármű elszállításának költsége: 
a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-

torkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros 
kerékpár esetén 
 ha a település 
lakosságszáma 
10 000 és 200 
000 fő között 
van 

 
1
7
 
2
5
0
 
F
t 

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 

(II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelék 
II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem 
említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség há-

romszorosa. 
 3.  A jármű tárolásának és őr-

zésének költsége naponta 
 1 200 Ft 

 4.  A jármű értékesítésének 
költsége 

 11 500 Ft 

 5.  Csökkentett költség fizetése esetén az 1-2. pon-
tokban meghatározott összeg 50%-át kell megtérí-
teni. 

 6.  Az 3-5. pontban foglalt költségek általános for-
galmi adót nem tartalmaznak. 

 7.  A település lakosságszámának 1. pont szerinti 
meghatározása esetén a polgárok személyi adata-
inak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv-
nek az adott év január 1-jei állapot szerint közzé-
tett adatai az irányadók. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő - 

testületének 
12/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló Biatorbágy Város 
Képviselő-testületének 3/2011.(02.25.) önkormány-
zati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 
8/A.§ bekezdéssel egészül ki: 

 
8/A. § A kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben 
meghatározott kormányzati funkciók felsorolását a 
10. számú melléklet tartalmazza. 

 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-

tályba. 
 
Tarjáni István    dr. Kovács András 
polgármester jegyző 
 
10. számú melléklet a 3/2011. (II.25.) önkormány-

zati rendelethez 

 
 

Az Önkormányzat a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben meghatározott 
alábbi kormányzati funkciókat látja el:  

 
 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek  
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a 
lakosság felkészítése  
025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása 
031030 közterület rendjének fenntartása 

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041232 Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar-
tása 
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékeny-
ségek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevői-
nek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
054020 Védett természeti területek és természeti 
értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 
064010 Közvilágítás 
066010 zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá-
sok 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése 
és fejlesztése 
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység 
és támogatása 
081071 üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086020 helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működte-
tése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- 
testülete 

13/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 

 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ában 
foglalt kötelezettsége alapján a 2016. évi költségve-
tési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II.26.) önkormányzati rende-
lete végrehajtásának 
 
a.) bevételi főösszegét 

15.224.041.150,- Ft-ban, 

 azaz tizenötmilliárd 
kettőszázhuszonnégymillió negyven-

egyezer egyszázötven forintban, 
 

b.) kiadási főösszegét 
14.223.449.688,- Ft–ban, 

azaz tizennégymilliárd 
kettőszázhuszonhárommillió négy-
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száznegyvenkilencezer hatszáz-
nyolcvannyolc forintban, 

jóváhagyja. 

 
(2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, 

azok teljesülését a rendelet mellékle-
tei tartalmazzák. 

 
 

2.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. 
évi költségvetési maradványát 
1.000.591.462,-Ft-ban, azaz egymil-
liárd ötszázkilencvenegyezer négy-
százhatvankettő forintban  jóváhagy-
ja. 

 
 
3.§. Jelen rendelet kihirdetését követő napon 

lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát 
veszti a Biatorbágy Város Képviselő-
testülete 2016 évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendele-
te. 

 
 

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

14/2017. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország  
2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 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/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/9. számú melléklet lép. 

5.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/10. számú melléklet lép. 

6.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/1. 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/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/9. számú melléklet lép. 

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

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

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

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

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

 

14.§.  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 

15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. 
(10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továb-

biakban: Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 

8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (3) bekezdés alábbiak szerint módo-

sul: 

3) E rendelet az Gyvt. 18. §. (2) bekezdésben ka-

pott felhatalmazás alapján az alábbi gyermekjólé-

ti és gyermekvédelmi szociális ellátási formákról 

rendelkezik: 
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2. § A Rendelet 8. §. szakasza az alábbiak szerint 

módosul, és kiegészül az alábbi (1),(2) és (3) bekez-

déssel: 

(1)
 

A Képviselő-testület a Gyvt. 39.§.(2) –(4) 
bekezdés és a 40. §, és a 44/D.§. szerinti, továbbá 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény 64.§. szerinti feladatok 
végrehajtását a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működteti. 
 
(2) A képviselő-testület az alternatív napközbeni 
ellátást a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül biztosítja. 
 
(3) Az alternatív napközbeni ellátásra a Gyvt. a 
44D.§-ai, továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/Q. § 
rendelkezései az irányadók 

4. § A Rendelet 9. §. (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  

9. § (1) A képviselő-testület a gyermekek 
napközbeni ellátását: 
a) bölcsődei ellátás 
b) óvodai nevelés 
c) iskolai napközis foglalkozás 
d) alternatív napközbeni ellátás 
keretében biztosítja. 

5.§ A Rendelet 9.§. (2) és (3) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat az 
önkormányzat a Gyvt. 41. § (1)-(3) bekezdése 
alapján biztosítja. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevé-

telére irányuló kérelmet az adott intézmény  vezető-

jénél, illetve az általános iskola igazgatójánál kell 

benyújtani 

6.§ A Rendelet 8.§. (5) c) pontja törlésre kerül.  

7.§. A Rendelet 9/A.§ szakasza az alábbiak szerint 

egészül ki:  

9/A. § (1) A bölcsődei ellátásra a Gyvt. 42. § - 
42/A. §. valamint a 44/B.§-ai, továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. 
§ – 45. § rendelkezései az irányadók. 

8.§. A Rendelet 9/A.§ szakasza az alábbi (4a), (4aa), 

(4ab) (4ac) (4b) alpontokkal egészül ki: 

(4a) A bölcsődei ellátás megszűnik : 

 
4aa) A Gyvt. 37/A.(1) b), a 42.§.(1) és (4), a Gyvt. 
42/A.§.(4) bekezdése alapján, továbbá ha a szülő 
a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi 
igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás 
megszüntetését kéri. 
4ab) A bölcsődei ellátás megszűnik a 
Gyvt.32.§.(5) bekezdése szerinti megállapodás 
5.1 pontjában foglaltak a gondviselő és az 
intézményvezető együttes elfogadásával 
 
4ac) A 4ab) pont szerinti megállapodás a rendelet 
mellékletét képezi.  
 
(4b) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője 
az intézményvezető döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül polgármesterhez fordulhat. 
 
9.§. A Rendelet 9/A.§. (5) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  
 
(5) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozás intézményi térítési díja 4096,6 
Ft/fő/nap. A gyermekjóléti alapellátásként 
biztosított bölcsődei gondozás személyi térítési 
díja sávosan, az egy főre eső jövedelem 
függvényében kerül meghatározásra: 
 
10.§ A Rendelet 9/A § (7) bekezdése az alábbiak 
szerint egészül ki:  

 
(7) Az étkezési térítési díj összegéről az 

élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) számú 
önkormányzati rendelet rendelkezik a Gyvt. 
151.§.(2f) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján. 
 

11.§. A Rendelet 9/A.§ (8) bekezdése az alábbi (8a) 

ponttal egészül ki:  

 
(8a) A bölcsőde szolgáltatási önköltségét a 
Képviselő-testület minden év április első napáig 
megállapítja. A szolgáltatási önköltség év közben 
egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  
12.§. A Rendelet 9/A.§. (9) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:  
 
9) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, 
illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, 
az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül kérelmével a 
polgármesterhez fordulhat. 

 
13.§ A Rendelet 9/A.§ (10) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  
 

10) A bölcsődei normatív és szociális kedvez-

mény igénybevételéhez csatolni kell a Gyvt. 21/B. 

§. (1) a)-aa-ae) alpontban meghatározott esetekre 

vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló do-

kumentumokat 
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14.§.  E Rendelet a kihirdetését követő napon lép 

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

 

 

H A T Á R O Z A T O K  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
1/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy III. sz. KMB körzeti kinevezéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy III. sz. KMB 
körzeti kinevezéséről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület hozzájárulását adja Pető Mi-
hály r.tzls. Biatorbágy város III. számú KMB kör-
zetébe történő kinevezéséhez körzeti megbízotti 
munkakörbe. 

 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
2/2017.(I.26.) határozata 

Telepítési tanulmánytervekről 

 

(Biatorbágy hatályos településrendezési eszköze-
inek módosítására érkezett Magyar Belmisszió 
(2051 Biatorbágy, Iharos u. 1. sz.) telepítési ta-

nulmánytervének befogadásáról és településren-
dezési szerződés (TRSZ) előkészítéséről) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) befogadja a Magyar Belmisszió 
(2051 Biatorbágy, Iharos u. 1. sz.) 
által benyújtott telepítési tanul-
mánytervet a Biatorbágy, Naphegy 
köz végén és az Iharosi sportpálya 

környezetében lévő terület rende-
zéséről, 

2) Biatorbágy hatályos településren-
dezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés 
(TRSZ) előkészítését tartja szük-
ségesnek, 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a 
TRSZ-t készítse elő és jóváha-
gyásra terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k.                                            
polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

3/2017.(I.26.) határozata 

Telepítési tanulmánytervekről 

 

(Biatorbágy hatályos településrendezési eszköze-
inek módosítására érkezet CTPark Delta Kft. által 
benyújtott telepítési tanulmánytervet Biatorbágy, 

Verebély u 2. sz. alatti, 8003 hrsz-ú ingatlan 
(WestLog) terület rendezéséről telepítési tanul-

mánytervének befogadásáról és településrende-
zési szerződés (TRSZ) előkészítéséről) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) befogadja a CTPark Delta Kft. által 
benyújtott telepítési tanulmányter-
vet Biatorbágy, Verebély u 2. sz. 
alatti, 8003 hrsz-ú ingatlan 
(WestLog) terület rendezéséről, 

2) Biatorbágy hatályos településren-
dezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés 
(TRSZ) előkészítését tartja szük-
ségesnek, 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a 
TRSZ-t készítse elő és jóváha-
gyásra terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész  

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 



 

 

 

23 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
4/2017.(I.26.) határozata 

Telepítési tanulmánytervekről 

 

(Biatorbágy hatályos településrendezési eszköze-
inek módosítására érkezet CTPark Delta Kft. által 
benyújtott telepítési tanulmánytervet Biatorbágy, 
7773 és 7790 hrsz-ú ingatlan (GSI) terület rende-
zéséről  telepítési tanulmánytervének befogadá-
sáról és településrendezési szerződés (TRSZ) 

előkészítéséről) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) befogadja a CTPark Delta Kft. által 
benyújtott telepítési tanulmányter-
vet Biatorbágy, 7773 és 7790 hrsz-
ú ingatlan (GSI) terület terület ren-
dezéséről, 

2) Biatorbágy hatályos településren-
dezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés 
(TRSZ) előkészítését tartja szük-
ségesnek, 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a 
TRSZ-t készítse elő és jóváha-
gyásra terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                               jegyző 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

5/2017.(I.26.) határozata 

Telepítési tanulmánytervekről 

 

(Biatorbágy hatályos településrendezési eszköze-
inek módosítására érkezet Ecoeline Zrt., Bóly és 
az Aranypart Ingatlanbefektetési Alap, Debrecen 
által benyújtott telepítési tanulmánytervet Biator-
bágy, 7721/18 hrsz-ú ingatlan terület rendezésé-
ről telepítési tanulmánytervének befogadásáról 

és településrendezési szerződés (TRSZ) előkészí-
téséről) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) befogadja az Ecoeline Zrt., Bóly és 
az Aranypart Ingatlanbefektetési 
Alap, Debrecen által benyújtott te-
lepítési tanulmánytervet Biator-
bágy, 7721/18 hrsz-ú ingatlan terü-
let rendezéséről, 

2) Biatorbágy hatályos településren-
dezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés 
(TRSZ) előkészítését tartja szük-
ségesnek, 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a 
TRSZ-t készítse elő és jóváha-
gyásra terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
6/2017.(I.26.) határozata 

A Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2017. 
évi üzleti tervéről 

  

 

1., Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Biatorbágyi Közösségi Mé-
diaszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervét, 

és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá. 

(A Média Kft. 2017. évi üzleti terve a határozat mel-
lékletét képezi.) 

 

2., Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetés elfogadásáig a 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. részére január hónapra 4.228.400 Ft, február 
hónapra ismételten 4.228.400 Ft átmeneti likviditási 
támogatást biztosít, a lineáris médiaszolgáltatás 
kivételével. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                jegyző 



 

 

 

24 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

7/2017.(I.26.) határozata 

A Viadukt Sport Nonprofit Kft 2017. évi üzleti 
tervéről 

 

1., Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Viadukt Sport Kft 2017. évi 

üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást 
rendel hozzá. 

(A Kft. 2017. évi üzleti terve a határozat mellékletét 
képezi.) 

 

2., Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetés elfogadásáig a 
Viadukt Sport Nonprofit Kft. részére januári és febru-
ári hónapokra a 2017. évi működési költségek 1/12-
1/12-ed részének mértékéig átmeneti likviditási tá-
mogatást biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                               jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
8/2017.(I.26.) határozata 

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználá-
si ütemezési tervének jóváhagyásáról és a pol-

gármester illetményével összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a polgármester 2017. évi 
szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváha-
gyásáról és a polgármester illetményével összefüggő 
kérdésekről szóló előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 
225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján 
Tarjáni István főállású polgármester 2017. évi (54 
nap) szabadsága igénybe vételét a határozat mellék-
letét képező szabadság felhasználási ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

A szabadság felhasználási ütemezés e határozat 
mellékletét képezi. 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR referens 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                             jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
9/2017.(I.26.) határozata 

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználá-
si ütemezési tervének jóváhagyásáról és a pol-

gármester illetményével összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 71. § (2),(4) és (6) bekezdései alapján Tarjáni 

István főállású polgármester illetményét bruttó 

698.019 Ft-ban, továbbá költségtérítését illetményé-

nek 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR referens 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

10/2017.(I.26.) határozata 

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználá-
si ütemezési tervének jóváhagyásáról és a pol-

gármester illetményével összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Szakadáti Lász-

ló főállású alpolgármester illetményét 593.300.-Ft-

ban, Tarjáni István polgármester illetményének 85%-

ban határozza meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR referens 
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Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

11/2017.(I.26.) határozata 

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználá-
si ütemezési tervének jóváhagyásáról és a pol-

gármester illetményével összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Varga László 

főállású alpolgármester illetményét 593.300.-Ft-

ban, Tarjáni István polgármester illetményének 85%-

ban határozza meg. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR referens 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

12/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bi-
zottság 2016. évi munkájáról szóló beszá-
molót, 

2. a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

13/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Településfejlesztési Bizottsága 2016. 

évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. megtárgyalta az Településfejlesztési Bizott-
ság 2016. évi munkájáról szóló beszámo-
lót, 

2. a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2017. március 1. 

Felelős: bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                          jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

14/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsá-

ga 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

3. megtárgyalta az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 2016. évi munkájáról szóló be-
számolót, 

4. a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2017. március 1. 

Felelős: bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

15/2017.(I.26.) határozata 

Beszámoló 2016. évi lisztérzékenység szűréséről 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. évi lisztérzékenység szűréséről 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

A beszámoló a határozat melléklete.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                     jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
15/2/2017.(I.26.) határozata 

A 2017. évi lisztérzékenység szűréséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a lisztérzékenység szűréséről 

szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület továbbra is fontosnak és támo-

gatandónak tartja a lisztérzékenység szűrésének 

támogatását, ezért a 2012. január 1. – 2012. decem-

ber 31. között született gyermekek tekintetében tá-

mogatja a szűrővizsgálatok elvégzését. 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a 

szűrővizsgálat elvégzésének költségét az Egészsé-

ges Biatorbágyért Program keretéből 474.375.- forin-

tig biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

16/2017.(I.26.) határozata 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Gólyafé-
szek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról 

 

 

I. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az 
alábbiak szerint határozza meg a Biator-
bágyi Benedek Elek Óvoda 2017. évi nyá-
ri nyitva tartási rendjét: 

 

2017. június 26. és 2017. július 21. között 
zárva tart: 

 

Biatorbágyi Benedek Elek Meserét, Pitypang és 
Legóvár Tagóvodája,  

 

2017. július 24. és augusztus 18. között zárva 
tart: 

 

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág és 
Csicsergő Tagóvodája. 

 

A zárva tartó óvodákba járó, és nyári ellátást igénylő 
gyermekeket a nyitva tartó tagóvodákban fogadják.  

 

II. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az 
alábbiak szerint határozza meg a Gólya-
fészek Bölcsőde 2016. évi nyári nyitva 
tartási rendjét: 

 

Pillangó csoport 
nyitva 

Méhecske 
csoport nyitva 

Katica csoport 
zárva 

2017. 
június 

26-július 
14. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
igényelhető 

Katica csoport 
nyitva 

Méhecske 
csoport zárva 

Pillangó csoport 
zárva 

2017. 
július 

31-
auguszt
us 18. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
igényelhető 

Valamennyi 
csoport zárva 

2017.júli
us 17-
július 

28. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
nem igényelhető 

 

Határidő: A szülők tájékoztatásának határideje 2017. 

február 10. 

Felelős: A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a 

Gólyafészek Bölcsőde vezetője 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

17/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy, Mester utca 2. szám alatti 
Egészségház eszközbeszerzéséről   

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
 

1) megtárgyalta Biatorbágy, Mester u. 2. szám 
alatti Egészségház egyes orvostechnikai 
eszközeinek beszerzése tárgyában 
közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről 
szóló 2015. CXLIII törvény 113 §. (1) 
bekezdés alapján megindításra kerülő 
Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti 
Egészségház egyes orvostechnikai 
eszközeinek beszerzés tárgyú 

közbeszerzési eljárás összefoglaló 
tájékoztatóját és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy küldje azt meg a 
Közbeszerzési Hatóságnak a honlapján 
történő közzétételre; 
 

3) jóváhagyja, hogy az eljárást megindító 
felhívást az összefoglaló tájékoztatásban 
meghatározott időpont lejártát követően az 
eljárás iránt érdeklődésüket jelzők mellett 
saját kezdeményezésre az alábbi (legalább 
három) szervezetek részére is küldje meg:  
 
I. 

Neve: SIEMAC Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-703359 
Adószám: 12785508-2-41 
Székhely: 1037 Budapest, Perényi út 33. 
15. ép. TT 5 
II. 

Neve: HOGE Orvosi Műszer KFT 
Cégjegyzékszám: 01-09-062505 
Adószám: 10246887-2-41 
Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7 
III. 

Neve: A R T M E D Kórháztechnikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-566520 
Adószám: 12223466-2-41 
Székhely: 1138 Budapest, Viza u. 7. C. ép. 
fszt. B303. 
 

4) felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a 
szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

18/2017.(I.26.) határozata 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete  

 

1. h
ozzájárul a Torbágyi Református Egyházkö-
zségnek az 51/2016. (II. 25) határozatban 
ingatlanvásárlás céljára odaítélt támogatás 
Támogatási szerződésben meghatározott 
elszámolási határidejének meghosszabbítá-
sához 2017. június 30-áig, 

 

2. f
elhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés módosítására, a jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

19/2017.(I.26.) határozata 

Közoktatási pályázati támogatás felhasználás 
módosításáról 

(Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola) 

                                                         

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 

1. Megállapítja, hogy a kért módosítás nem fe-
lel meg a 2016. évi köznevelési pályázat ki-
írásában szereplő feltételeknek, ezért fel-
szólítja a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti 
Iskolát, hogy a számára megítélt 75.000.-Ft 
támogatást fizesse vissza.  
 

2. A Barackvirág együttes és Cserei Hunor fel-
készítő tanárainak és koreográfusainak dí-
jazásához a Biatorbágy jó hírnevéért kerete 
terhére nyújt támogatást. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

20/2017.(I.26.) határozata 

A 2017. évi köznevelési pályázat kiírása 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 

köznevelési intézmények pályázati támogatási rend-

szeréről szóló előterjesztést, és úgy dönt:  

1. 2

017-ben is kiírja a pályázatot, 

2. a

 pályázati keretösszeget 6 millió forintban 

határozza meg, amelyet Biatorbágy Város 

2017. évi költségvetésében biztosít,  

3. a

 szakmai eszközök és intézményi könyvtár 

pályázati témák támogatására további 4 mil-

lió Ft-os keretet különít el, melynek kifizeté-

séről, illetve a keretösszeg sorsáról a II. fé-

lévben dönt  

4. f

elhatalmazza a polgármestert a szerződé-

sek megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi 

osztály vezetőjét az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: A pályázat kiírása: 2017. február 1. 

A végrehajtást végzi: Kabinet 

*  

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

21/2017.(I.26.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. 

évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete: 

1. pályázatot ír ki Biatorbágyon működő ci-

vil szervezetek 2017. évi támogatásá-

ra,  

2. a pályáztatás feltételrendszerét, a pá-

lyázati kiírás szövegét a határozat 

melléklete tartalmazza, 

3. külön megállapodás keretében a fenn-

tartó szervezeteiken keresztül támo-

gatja az alábbi művészeti csoportok 

művészeti vezetőit  

 

a) Biatorbágyi Népdalkör, 

b) Pászti Miklós Vegyes Kar,  

c) Szakály Mátyás Férfikórus,  

d) Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar,  

e) Füzes Néptáncegyüttes. 

 

Határidő: 2017. február 1. 

Felelős: polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                            jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

22/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság  

bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 211/2016. (IX. 29.) határozat 1. pontjában foglal-

taknak megfelelően a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

létszámát 2017. január 1-jei hatállyal öt főben hatá-

rozza meg. A bizottság elnöke Tótpál Judit, tagjai: 
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Balassa János, Horváth Imre, Lelkes Péter, Tüske 

Emil.  

A bizottság titkári feladatait Ihászné Pálfi Katalin 

köznevelési referens látja el. A bizottság ülésein 

állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz 

Varga László alpolgármester.  

 

A tiszteletdíjak fedezetét, 1 980 000 forintot, Biator-

bágy Város 2017. évi költségvetése tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

23/2017.(I.26.) határozata 

Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíjról 

 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Juhász Ferenc 
élete, írói és szerkesztői munkásságának feldolgozá-
sa céljából pályázatot ír ki. 

A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.     dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

24/2017.(I.26.) határozata 

A Juhász Ferenc szoborpályázatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Juhász Ferenc szoborpályázatról 

szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület döntött arról,  

1. hogy a Juhász Ferencnek emléket állító 

szobor elkészítésére Böjte Horváth István 

szobrászművészt kéri fel, 

2. a szobor felállításával, elhelyezésével, a Ju-

hász Ferenc Művelődési Központ környeze-

tének rendezésével felmerülő költségeket a 

2017. évi költségvetés terhére vállalja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Főépítész, Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

25/2017. (I.26.) határozata 

A Pászti Miklós Vegyeskórus kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete: 

 

1. 3,5 millió Ft támogatást nyújt a Pászti Miklós 

Vegyeskórus számára, melyet a németor-

szági Harmonie Fesztivál útiköltségére és 

szállásköltségére fordíthat, 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szer-

ződés ellenjegyzésére. 

 

Határidő: 2017. március 1. 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

26/2017.(I.26.) határozata 

Dr. Csaba János egészségügyi koordinátorral 
kötött együttműködési megállapodás meghosz-

szabbításáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) A Biatorbágyon működő egészségügyi ellátók és 
a központi orvosi ügyelet szervezett formában 
történő koordinációjáról és működésének ellátá-
sára Dr. Csaba Jánost bízza meg, 
 

2) a megbízás határozatlan időre szól, 2017. január 
4. napjától, 

 

3) felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási 
szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzés-
re. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                  jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata likvidhitel keret 
szerződésének megújításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
  

1. Biatorbágy Város Önkormányzata likvidhitel 
keret szerződést köt a számlavezető 
UniCredit Bankkal, 

2. felhatalmazza Tarjáni István polgármestert 
300.000 e Ft. összegben 2017. 07. 15. napi 
lejárattal a számlavezető UniCredit Bankkal 
történő szerződés megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. február 

1. 

Végrehajtásért felelős: pénzügyi osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

     polgármester                            jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

28/2017.(I.26.) határozata 

Az önkormányzati ASP rendszer pályázatáról 

(döntés az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásról, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú 

pályázaton való indulásról) 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzati ASP rend-
szer pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint dönt: 

 

1) A „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” tárgyú KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
számú pályázati felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani. 

2) Felhatalmazza a polgármestert a fenti pá-
lyázat benyújtására és a sikeres pályázat 
összeállításához szükséges további intéz-
kedések megtételére, valamint a pályázat-
ban foglaltak megvalósítását célzó feladatok 
- pályázati forrásból elszámolható - külső 
szakértő általi ellátásának igénybevételére 
vonatkozó szerződés aláírására. 

3) A támogatási kérelem pozitív elbírálása ese-
tén az önkormányzat vállalja a pályázatból 
eredő kötelezettségek teljesítését, amelyet 
külső szakértő támogatásával végez el. 

 

Határidő: pályázat benyújtására legkésőbb 2017. 
február 28. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

29/2017.(I.26.) határozata 

A polgármesteri hivatalban 2017. évben igazgatá-
si szünet elrendeléséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Polgármesteri Hivatalban 2017. december 21. napjá-
tól 2017. december 29. napjáig igazgatási szünetet 
rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

30/2017. (I.26.) határozata 

Pályázat Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete: 

 

1) pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, az 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépíté-
sének, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén” megneve-
zésű programra az alábbi Biatorbágy 
Városában több egymással nem egy-
befüggő helyen megvalósítandó fej-
lesztések támogatására: 

 

- Biatorbágy 2011/14 hrsz. Orgo-
na utca – Biatorbágy 2001 hrsz. 
Raktár utca felújítása vízelveze-
téssel 

- Biatorbágy Dózsa György út – 
Pátyi út csomópontban 
(hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,
1986) járda, gyalogátkelőhely 
kialakítása, hídfelújítás 

- Biatorbágy 573 hrsz. Határ utca 
és Biatorbágy 595 hrsz. Domb 
utca felújítása, 
 

2) pályázaton történő részvétel feltételeként 
a támogatási összeg feletti min. 15% ön-
rész összegét kerekítve 25.887.000,-Ft-ot 
a 2017. évi költségvetés terhére biztosít-
ja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Va-

gyongazdálkodási Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                 jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

31/2017.(I.26.) határozata 

NKA örökségvédelmi pályázata  

Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek ve-
szélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges 

helyreállításának támogatásáról 

 

Szily-kastély külső homlokzat felújítása II. ütemé-
ről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Szily kastély külső homlok-
zat felújításának II. üteméről szóló előterjesztést, 

A Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza: 

1. a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 
Örökségvédelmi Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívására (kódszáma: 207135/75) 
pályázatot nyújt be a Szily-kastély külső 
homlokzat felújításának II. ütemének 
támogatására, 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
elkészíttetésére és benyújtására, 

3. a kivitelezéshez szükséges bruttó 
19.000.000,- Ft-ot 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 

Pályázat benyújtásáért felelős: Polgármester Kabi-

net 

Határidő: 2017. február 20. 

Kivitelezésért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

Határidő: 2018. december 31. 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

32/2017.(I.26.) határozata 

Határozat visszavonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a grundfoci pálya építéséről szóló 
110/2016.(IV.28.) önkormányzati határozatát vissza-
vonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

33/2017.(I.26.) határozata 

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Programmal kapcsolatos pályázatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról szóló 
előterjesztést. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, 

 

4. hogy a BMSK Zrt. 2016.12.29. napján kelt 
tájékoztatása szerinti beruházásnak Biator-
bágyon történő megvalósulását az önkor-
mányzat elfogadja, azt támogatja, 

5. hogy a pályázati anyagban a beruházás 
végrehajtására megjelölt ingatlan a prog-
ramra vonatkozó 2016.07.14. napján a 
BMSK Zrt. honlapján közzétett tájékoztató-
ban foglalt feltételek figyelembe vételével je-
lenleg is alkalmas a beruházás megvalósu-
lására, 

6. a pályázati dokumentumban megjelölt hely-
színek közül a sportparkot és futókört a La-
kópark (hrsz: 8743/14, 8743/15, 8743/17) 
sz. alatti ingatlanon kívánja megvalósítani, 

7. a beruházással kapcsolatban eljárni jogosult 
önkormányzati kapcsolattartásra Bérces 
László Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Osztályvezetőt jelöli ki. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. január 27. 

Pályázati ügyintézésért felelős: Kabinet 

Végrehajtásért felelős: Főépítész, Beruházási és 
Vagyongazdálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                       jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

34/2017.(I.26.) határozata 

A Humanitarius települési cím elnyeréséről szóló 
pályázati felhívás 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a humanitarius települési cím 
elnyeréséről szóló pályázati felhívásról szóló előter-
jesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíté-
sére és a Magyar Vöröskereszt felé való benyújtásá-
ra. 

 

Határidő: 2017. március 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

35/2017.(I.26.) határozata 

A Biatorbágy, Naphegy-köz 3626 és 3629 hrsz-ú 
ingatlanok 

belterületbe vonásáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja 
a Biatorbágy, Naphegy-köz 3626 és 3629 hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonását az alábbi feltételek-
kel: 

 

1. Az ingatlanoknak a Naphegy-köz 10,5 m-
ben meghatározott szélességű kiszabályo-
zását el kell végezni, a kiszabályozással 
érintett telekrészt kivett, közforgalom elől el 
nem zárt magán út területként kell kialakí-
tani és az ingatlan nyilvántartásba beje-
gyeztetni. 

 

2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével, a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel, 

3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó 
eljárás megindítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

36/2017.(I.26.) határozata 

Vendel parkban parkoló kialakításról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Trans Hungária Kft. kérel-
méről szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület döntése alapján felhatalmazza 
Biatorbágy Város Polgármesterét az előterjesztésben 
szereplő feltételekkel a tárgyalások megkezdésére, 
és a megállapodás megkötésére 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-
dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

37/2017.(I.26.) határozata 

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitás-
bővítésének kérdéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. a biatorbágyi szennyvíztisztító telep 
intenzifikálását elindítja, 

2. megbízza a Fővárosi Vízművek Zrt-t, hogy a 
közbeszerzési dokumentációt elkészítse, 

3. saját erőként bruttó 140.208.878 forint ösz-
szeget a közbeszerzési eljáráshoz a 2017. 
évi költségvetési rendeletben elkülönít, 

4. a biatorbágyi szennyvíztisztító telep hidrauli-
kai kapacitásbővítését elindítja, 

5. kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumhoz, hogy a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program 2017. 
évi fejlesztési keretébe a biatorbágyi 
szennyvíztisztító telep új szennyvíztisztító 
kapacitás 1000 m3/nap bővítése bekerüljön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

38/2017.(I.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi kom-
munikációs 

feladatainak megvalósulásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2016. évi kommunikációs 
feladatainak megvalósulásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                               jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

39/2017.(I.26.) határozata 

Gyermekszületési támogatás megállapítása iránti 
kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálá-

sáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Lőrincz Zoltán István (2051 Biatorbágy, 
Füzes u. 83. 1. ajtó sz. alatti lakos) gyermekszületési 
támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról szóló előterjesz-
tést.  

A Képviselő-testület Lőrincz Zoltán István (2051 
Biatorbágy, Füzes u. 83. 1. ajtó sz. alatti lakos) 
gyermekszületési támogatás megállapítása iránti 
kérelem ügyében benyújtott fellebbezését elutasítja, 
egyúttal a Polgármesternek – mint első fokon eljáró 
hatóságnak – a gyermekszületési támogatásra irá-
nyuló kérelmet elutasító I0-761/2/2016. számú hatá-
rozatát helybenhagyja. A Képviselő-testület továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert a fellebbezés elutasí-
tására vonatkozó határozat aláírására. 

Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 
 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 
   polgármester                                    jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

40/2017.(I.26.) határozata 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonp-
rofit Kft. Felügyelőbizottságának tagváltozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. tudomásul veszi Dr. Tóth Márton László, a 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének 
lemondását, egyben megköszöni eddigi 
munkáját, 

2. a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának elnö-
kévé Bolyki Györgyöt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 
   polgármester                                   jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

41/2017.(II.23.) határozata 

A bölcsődevezetői pályázat kiírásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a bölcsődevezetői pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-a alapján pályá-
zatot ír ki a Gólyafészek Bölcsőde bölcsődevezetői 
munkakör betöltésére. 

 

A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR, Szervezés 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

     polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

42/2017.(II.23.) határozata 

Az egészségügyi  ellátó egységek (alap-és szak-
ellátás) továbbá a központi orvosi ügyelet szer-

vezett formában történő koordinációjára és mű-
ködésére vonatkozó és a biai decentrum hosszú 

távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi ellátó egységek (alap-
és szakellátás) továbbá a központi orvosi ügyelet 
szervezett formában történő koordinációjára és mű-
ködésére vonatkozó és a biai decentrum hosszú távú 
fejlesztésére vonatkozó koncepcióról szóló előter-
jesztést és úgy dönt, hogy elfogadja a tanulmányt. 

 

A tanulmányt a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

43/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizott-
ságának 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

5. megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stra-
tégiai Bizottság 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót, 

6. a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

44/2017.(II.23.) határozata 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról és lebonyolí-

tásával kapcsolatos kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
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1) a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdésének alapján a 2017/2018-as óvo-

dai nevelési évre történő beiratkozás idő-

pontját 2017. április 24-25. 8.00-17.00 óra 

között határozza meg, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

óvodai beiratkozásról szóló hirdetményt 

2017. március 1-ig közzé tegye. 

 

Felelős:  Jegyző 

a Benedek Elek Óvoda vezetője 

Határidő:  felhívás közzététele: 2017. március 1. 

  beiratkozás lebonyolítása: 2017. április 21. 

 

Végrehajtásért felelős:  

felhívás közzététele: Szervezési 

Osztály 

  beiratkozás lebonyolítása: Benedek Elek 

Óvoda vezetője 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

45/2017.(II.23.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. 

évi pályázati támogatásának elszámolásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 

és elfogadta a Biatorbágyon működő civil szerveze-

tek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

46/2017.(II.23.) határozata 

Az Ohmüllner Márton Alapítvány kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ohmüllner Márton Alapítvány kérelmét, 

melyben engedélyezi a civil szervezetek támogatásá-

ra kiírt 2016. évi pályázaton az alapítvány által el-

nyert 280 000 Ft támogatás kifizetését 2017-ben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

47/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy 3433/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja 
a Biatorbágy 3433/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonását az alábbi feltételekkel: 

 

4. Az ingatlannak az Éger utca felőli részén a 
szabályozási terven jelölt „telek be nem 
építhető része” területet kivett, közforgalom 
elől el nem zárt magán út területként kell 
kialakítani és az ingatlan nyilvántartásba 
bejegyeztetni. 

 

5. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével, a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárás megindítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                         jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

48/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy, 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanok belte-
rületbe csatolásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe csatolását az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 
10,5 m útszélességre történő kiszabályozá-
sát irányozza elő. A kérelmező vállalja, 
hogy a helyi építési szabálynak megfelelően 
kiszabályozza és az Önkormányzatnak térí-
tésmentesen átadja közcélú felhasználásra 
3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanból kiszabá-
lyozott „kivett közforgalom előtt megnyitott 
magánút” területrészt. 
 

2.) A kiszabályozott területrészt kivett közforga-
lom előtt megnyitott magánútként kell leje-
gyeztetni. 

 
3.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek beve-

zetésével a csapadékvíz elvezetés rende-
zésével, a közvilágítás, járda és az útburko-
lat kiépítésével kapcsolatban az önkor-
mányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

4.) A Képviselő-testület a 3674 és 3678 hrsz-ú 
ingatlanból kiszabályozott „kivett közforga-
lom előtt megnyitott magánút” területrészt 
ajándékként elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó szerződések megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: építési pont 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

49/2017.(II.23.) határozata 

Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szol-
galmi jogi bejegyzéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

6. meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek 

Zrt.-nek, hogy a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) be-

kezdése szerinti, a víz- és szennyvízveze-

tési szolgalmi jog megállapítására, illetve a 

víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog be-

jegyzésére alkalmas határozat kiadására 

irányuló eljárásban Biatorbágy Város Ön-

kormányzata helyett és nevében az illetékes 

vízügyi hatóság előtt eljárjon, Biatorbágy 

Város Önkormányzatát ebben a körben 

képviselje, 

7. a meghatalmazás aláírására felhatalmazza 
a Polgármestert, 

8. a szolgalmi jogok bejegyzése az alábbi in-
gatlanokra vonatkozik: 

Biatorbágy 2399/9, 2399/13 hrsz. 

Budaörs 10300/28, 10300/30, 10300/34, 

10304/2, 10300/13, 10300/17, 10300/18, 

10300/35, 10300/36, 10340, 10856/1, 

10856/2, 10856/3 hrsz. 

9. a szolgalmi jogi bejegyzések elkészítésének 

és lebonyolításának költségeit, bruttó 

555.000.-Ft összeget vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                               jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

50/2017.(II.23.) határozata 

A 10 évnél régebben épült és üzembe helyezett 
víz és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi bejegy-

zéseinek rendezéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

10. meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek 

Zrt.-nek, hogy a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) be-

kezdése szerinti, a víz- és szennyvízveze-

tési szolgalmi jog megállapítására, illetve a 

víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog be-

jegyzésére alkalmas határozat kiadására 

irányuló eljárásban Biatorbágy Város Ön-

kormányzata helyett és nevében az illetékes 

vízügyi hatóság előtt eljárjon, Biatorbágy 
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Város Önkormányzatát ebben a körben 

képviselje, 

11. a meghatalmazás aláírására felhatalmazza 
a Polgármestert, 

12. a szolgalmi jogok bejegyzése a határozat 
mellékletét képező ingatlanokra vonatkozik, 

13. megállapodást köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-

vel a 10 évnél régebben épült és üzembe 

helyezett víz és szennyvízvezetékek szol-

galmi jogi bejegyzéseinek rendezésére, 

14. a megállapodás megkötésére felhatalmazza 
a Polgármestert, az ellenjegyzésre a Jegy-
zőt, 

15. a változási vázrajzok elkészítésére megbíz-

za – ajánlata alapján – a Terra Vox Bt.-t 

(Kéthelyi Nagy Sándor földmérő). 

(A határozat mellékletét képezi a megálla-

podás, és mellékletei (1. számú melléklet a 

szolgalmi jog bejegyzéssel érintett helyrajzi 

számok, 2. számú melléklet a meghatalma-

zás.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

     polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

51/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal és a Biatorbá-
gyi Juhász Ferenc Művelődési Központ közötti 

munkamegosztási megállapodásról 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal és a Biatorbágyi 
Juhász Ferenc Művelődési Központ közötti munka-
megosztási megállapodást. 

 

Az munkamegosztási megállapodást a határozat 
melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

52/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal és a Biatorbá-
gyi Karikó János Könyvtár közötti munkameg-

osztási megállapodásról 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal és a Biatorbágyi 
Karikó János Könyvtár közötti munkamegosztási 
megállapodást. 

 

Az munkamegosztási megállapodást a határozat 
melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

53/2017.(II.23.) határozata 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, 
valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között 
létrejött Együttműködési megállapodás felülvizs-

gálatáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
közötti együttműködési megállapodás az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, és annak végrehajtási rendelete a 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet módosí-
tása miatt módosításra kerül, 
 

2) felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
együttműködési megállapodás megkötésé-
re, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 
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(Az együttműködési megállapodást a határozat mel-
léklete tartalmazza.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                  jegyző 

     jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

54/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy Város Főépítészének szerződéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete: 

1. a

z alábbiak szerint módosítja az 56/2016. (II. 

25.) határozat 2. pontját: 

„a megbízási díjat 68.000.-Ft/mérnöknap 

összegben határozza meg” 

2. f

elhatalmazza a Polgármestert, hogy a Za-

rándokterv Kft. helyett Rumi Imre egyéni 

vállalkozóval a szerződést megkösse, 

3. a

 szerződés kezdőnapja 2017. február 1. 

 

 

Határidő: 2017. március 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

55/2017.(II.23.) határozata 

A Sándor–Metternich kastélyban kialakításra 
kerülő új tantermek fedezetemeléséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Sándor–Metternich kastély-
ban kialakításra kerülő új tantermek fedezetemelésé-
ről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1) a Sándor–Metternich kastélyban kialakításra 
kerülő új tantermek kivitelezője által benyújtott pót és 
többletmunkák, műszaki ellenőr által igazolt mennyi-
ségei alapján az igényelt bruttó 144.436.623.Ft-ból a 
Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési 
megállapodás alapján a 2017 évi költségvetés terhé-
re bruttó 48.145.541.- Ft fedezetemelést hagy jóvá; 

 

2) fentiekben foglaltak alapján felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

56/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi kom-
munikációs tervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi kommuni-

kációs tervéről szóló előterjesztést és a kommuniká-

ciós tervet elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy: 

 

1) a „Házhoz megy a Polgármester” című prog-

ramra a képviselők és a bizottsági tagok is 

kapjanak meghívót;  

 

2) a következő évi kommunikációs tervben sze-

repeljen előzetes pénzügyi terv, akár sávos 

(minimum-maximum) kialakításban. 

 

A kommunikációs terv jelen határozat mellékletét 

képezi. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                           jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

57/2017.(II.23.) határozata 

Beszámoló 

a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Biatorbágy Polgármesteri Hivatala 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfo-

gadta. 

 

Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét 
képezi. 

  

Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

58/2017.(II.23.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesz-

tési céllal Pest megye területén 

(Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

30/2017. (I.26.) határozatának módosítása) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete  

 

3) Támogatja a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által meghirdetett, az „Önkormány-
zati tulajdonú belterületi utak szilárd bur-
kolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása gazda-
ságfejlesztési céllal Pest megye területén”  
megnevezésű pályázatot az alábbi hely-
színek vonatkozásában: 
 

- Biatorbágy 2011/14 hrsz. Orgo-
na utca – Biatorbágy 2001 hrsz. 
Raktár utca felújítása vízelveze-
téssel; 

- Biatorbágy Dózsa György út – 
Pátyi út csomópontban 
(hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,
1986) járda, gyalogátkelőhely 
kialakítása, hídfelújítása; 

- Biatorbágy 573 hrsz. Határ utca 
és Biatorbágy 595 hrsz. Domb 
utca felújítása, 

- Biatorbágy 1308 hrsz. Akácfa 
utca felújítása. 

 

4) A támogatási összeg feletti minimálisan 
22.600.000,-Ft bekerülési költséget ön-
részként Biatorbágy Város Önkormányza-
ta vállalja a 2017. évi költségvetés terhére 
és utólagosan jóváhagyja a pályázat fenti 
tartalom szerint módosított benyújtását. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Va-

gyongazdálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

59/2017.(II.23.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi in-
tézmény-felújítási programról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi intézmény-felújítási program 
megvalósítására a költségvetésében 40 millió Ft 
keretösszeget határoz meg, amelyből az Iharosi 
sportpálya megkezdett világítás korszerűsítés befe-
jezése 2 millió Ft-ot elkülönít. 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

60/2017.(II.23.) határozata 

A fogorvosi társulás 2017. évi költségvetéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, Her-
ceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 
ellátását biztosító Társulás 

2/2017. (II. 9.) számú határozatát a Társulás 2017. 
évi költségvetéséről 

 

Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 
ellátását Biztosító Társulás 2017. évi költségvetés-
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ének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkere-
tét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes 
szabályait. 

1. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty te-

lepülések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biz-

tosító Társulás (továbbiakba Társulás) 

2017. évi bevételi és kiadási főösszegét 
   3.060.000 Ft-ban 
ezen belül: 
 - a működési költségvetési bevételek 
összegét  2.492.074 Ft-ban 
 - a felhalmozási költségvetési bevételek 
összegét                0 Ft-ban 
 - finanszírozási bevételek összegét 
                 567.926 Ft-ban 
 - működési költségvetési kiadások ösz-
szegét  3.060.000 Ft-ban 
 - a felhalmozási költségvetési kiadások 
összegét                           0 Ft-ban 
állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

2. A Társulás működéséhez a fenntartó ön-

kormányzatok a 4. sz. melléklet szerint já-

rulnak hozzá. 

3. A Társulás költségvetése többéves kihatás-

sal járó feladatra nem tartalmaz előirányza-

tot. 

4. A Társulás költségvetése nem tartalmaz 

uniós támogatással megvalósuló projektet, 

nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs 

adósságot keletkeztető ügylete és kezes-

ségvállalásból származó finanszírozási célú 

pénzügyi művelete. 

5. A Társulás költségvetési bevételeinek és 

költségvetési kiadásaink főösszegét elői-

rányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban a határozat 1. sz. mellék-

lete tartalmazza. 

6. A Társulás csak önként vállalt feladatot lát 

el. 

7. A Társulás 2017. évi engedélyezett nyitó és 

záró létszámkerete 0 fő, a Társulás admi-

nisztratív és pénzügyi-számviteli feladatait 

Biatorbágy Város Önkormányzat – mint 

gesztor település – Polgármesteri Hivatalá-

nak erre kijelölt köztisztviselői látják el. 

8. A határozat mellékletét az alábbiak képezik: 

a. Összevont költségvetési mérleg 

   1. sz. melléklet 

b. 2017.évi kiadási előirányzat fel-

használási ütemterv 2. sz. melléklet 

c. 2017.évi bevételi előirányzat fel-

használási ütemterv 3. sz. melléklet 

d. 2017.évi működési hozzájárulás 

önkormányzatonként 4. sz. mel-

léklet 

e. Közvetett támogatások   

  5. sz. melléklet 

9. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a tele-

püléseken állandó lakcímmel rendelkező la-

kosok számára térítésmentesek. 

10. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai 

részére a szolgáltatás költségét előre, fél-

éves időtartamra számlázza ki. 

11. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a költségvetési határozat módosítá-

sa. A társulás költségvetési kiadásai kiemelt 

előirányzatain belül a rovatok közötti átcso-

portosításra az elemi költségvetés jóváha-

gyására jogosult személy – a társulás ta-

nács elnöke jogosult. 

12. Év közben a Társulási Tanács a társulási 

tanács elnökének előterjesztése alapján sa-

ját hatáskörben végrehajtott előirányzat vál-

tozásáról félévenként, de legkésőbb a 

tárgyévet követő hó február 28-ig – decem-

ber 31-i hatállyal – dönt a költségvetési ha-

tározatának módosításáról. 

13. A társulási Tanács az előre nem tervezett, 

tényleges realizálódott bevételi források fe-

letti rendelkezési jogot megtartja magának. 

14. Ezen határozat a kihirdetés napján lép ha-

tályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési 

év során kell alkalmazni. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénz-

ügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                          jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

61/2017.(II.23.) határozata 

Kálvin tér forgalmi rend tanulmánytervről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
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1) a Kálvin tér forgalmi rendjére vonatkozó ta-
nulmánytervet következő ülésén tárgyalja, 
 

2) a 2017. évi költségvetés meghatározása so-
rán fenti tevékenység elvégzésére keretet 
biztosít az általános tartalékkeret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály  

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

62/2017.(III.30.) határozata 

 

A 2016. évi köznevelési pályázat elszámolásának 
elfogadása 

 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
2016. évi köznevelési pályázatok megvalósításáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

63/2017.(III.30.) határozata 

A 2017. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 20/2017. (I. 26.) határozatával pályázatot 

hirdetett a köznevelési intézmények támogatására.  

2) A

 köznevelési intézmények 2017. évi támo-

gatására benyújtott pályázatokat a mellékelt 

táblázat szerinti tartalommal bírálja el. A pá-

lyázat fedezete – tekintettel Biatorbágy Vá-

ros Önkormányzata 20/2017. (I. 26.) hatá-

rozatára - Biatorbágy Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetésében rendelkezésre 

áll. 

3) A

 meghatározott 6 millió forintos pályázati ke-

retösszegen felül megítélt 428 e Ft többlet-

támogatást - a szakmai eszközök és 

4)  

intézményi könyvtár pályázati témák támo-

gatására elkülönített 4 millió Ft-os keretből 

biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénz-

ügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                       jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

64/2017.(III.30.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályá-

zat útján történő 2016. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1) a 21/2017.(I.26.) számú határozatával pályázatot 

írt ki a helyben működő civil szervezetek 

támogatására, 

2) a civil szervezetek 2017. évi támogatására 

benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint bírálja el: 

CIVIL SZERVEZETEK  

     2017.évi  

 Aranyalma 
M.M.E  

 locsoló bál  

  

100 000 

 

  
 kézműves foglalko-
zás  

100 000 

  
 majális, anyagkölt-
ség  

100 000 

   összesen  
  

300 000 
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 Arts Műhely  
 évzáró gála színpa-
di kellék  

  

80 000 

 

  
 karácsonyi gála 
kellékek, díszletek  

  

80 000 

 

   jelmezkölcsönzés  

  

80 000 

 

   összesen  

  

240 000 

 

 BIA-VERITAS  
 Pünkösdi nyitott 
pincék  

  

400 000 

 

   eszközök  20 000 

  
 területrendezés, 
kertészeti munkák  

20 000 

  
 faluház padok bér-
lése  

20 000 

  
 étkezési hozzájáru-
lás  

60 000 

   hirdető táblák  50 000 

   buszköltség  50 000 

   vendégelőadók  140 000 

   eszközbeszerzés  40 000 

  
 Márton napi pince-
túra  

100 000 

  
 Eszközök ( evőesz-
közök, tányér, po-
hár)  

40 000 

   buszköltség  40 000 

  
 eszközök (poharak, 
kancsók)  

20 000 

  

 borverseny, bírák, 
vendéglátás, borkor-
csolyák, meghívók, 
eszközök, ajándékok  

  

100 000 

 

   összesen  

  

600 000 

 

 Biai Szent An-
na  

 zarándoklat, busz-
költség  

  

250 000 

 

   összesen    

250 000 

 

 Nebuló Alapít-
vány  

 Tanévkezdő Forga-
tag ( belépő)  

  

155 000 

 

  
 Magyarságunk 
megvalósítása, 
előadás  

  

335 500 

 

   összesen  

  

490 500 

 

 Biatorbágy 
Közműv.  

 húsvéti kézműves 
fogl  

60 000 

 Alapítvány  
 adventi kézműves 
fogl  

170 000 

   eszközök  90 000 

   összesen  

  

320 000 

 

 BÖME  zsűri  70 000 

   könyvjutalom  70 000 

   emléklap  20 000 

   költészet napja  140 000 

   összesen  

  

300 000 

 

 Ifj. Fúvós és 
Füzes  

 karácsonyi gála  

  

100 000 

 

   salzburg utiköltség  200 000 

   szüreti rendezvény  300 000 

   összesen  

  

600 000 

 

 Hagyományőr-
ző Egy.  

 rajzpályázat  160 000 

   fúvós és tánctalálk.  277 000 

   összesen  

  

437 000 

 

 Fatsani Wing 
Chun  

 versenyeztetés  300 000 
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   házibajnokság  300 000 

   összesen  

  

600 000 

 

Ohmüllner Már-
ton Alapítvány 

Megjegyz.: 2016. 
évben elnyert pályá-
zat (46/2017.(II.23.) 
határozata alapján 
kifizetve 

280 000 

 

 

 

 Örökmozgó 
Alap.  

  

 

 

ovis közlekedési nap  

  

 

100 000 

 

   madárles megóvása  100 000 

  
 gyerekprogram, 
utazási költség  

400 000 

   összesen  

  

600 000 

 

 Pászti Miklós 
Alap.  

 Pászti Napok  

  

180 000 

 

   felkészítő táb. Gánt  

  

115 000 

 

   fellépő ruhák  

  

130 000 

 

   összesen   425000 

 Népdalkör   Biatorbágyi találk.  40 000 

  
 hangszer karban-
tart.  

35 000 

   vendégszereplés  100 000 

   összesen   175000 

 Peca-tó SHE   Bia Kupa horgászv.  

  

70 000 

 

  
 gyermek 
horgásztáb.  

  

100 000 

 

   összesen  

  

170 000 

 

 Pro Hungari-  jurta bérlés  40 000 

cum 

   céltáblák  15 000 

   meghívók, plakátok  15 000 

   oklevelek érmek  40 000 

   sátor, pad bérlés  20 000 

   orvosi ügyelet  30 000 

  
 zárórendezvény 
harci zenei bemutató  

140 000 

   összesen  

  

300 000 

 

Szakály Mátyás 
Kórus  

 zongora kísérő, 
operaénekes  

  

240 000 

 

   lemezfelvételek  280 000 

   vendégfellépők  65 000 

   adminisztráció  15 000 

   összesen  

  

600 000 

 

 Tájvédő Kör  
 családi fasor gond. 
/karók, táblák, ka-
szálás, bozótírtás)  

350 000 

  
 Madarak és fák 
napja  

70 000 

  
 Pannon tenger 
kirándulás, előadói 
díj  

50 000 

   összesen  

  

470 000 

 

  

Táltos SE 

 

   

bírók 

 

  

50 000 

 

   ebéd frissítő  20 000 

   díjazás  80 000 

   összesen  

  

150 000 

 

 Turwaller 
Stammtisch  

 zarándoklat a nem-
zetiségi héten  

 180 000 

 

 

  
 ünnepi közgyűlés 
bortúra  

  

180 000 
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 II. ifjúsági 
stammtisch bál  

  

180 000 

 

  
 adventi gyertyagyúj-
tás  

  

60 000 

 

   összesen  

  

600 000 

 

 Biai Reformá-
tus Alap.  

 nyári bejárós tábor  150 000 

   ifjúsági tábor  150 000 

   összesen  300 000 

 Székely Kör  rajzpályázat eszköz  30 000 

   díjazás  90 000 

  
 húsvéti készülődés, 
tojás  

10 000 

   eszköz, kellék  20 000 

   díjazás  40 000 

  
 székelynap eszkö-
zök kellékek  

60 000 

   dologi kiadások  100 000 

   meghívottak  40 000 

   tábor Erdélyben,   147 000 

   utazás  63 000 

   összesen  600 000 

 Lovas Baráti 
Kör  

 Biatorbágyi Lovas 
Játékok ( kupák, 
érmek, bírók, pálya-
építő díj, akadály 
bérlés)  

600 000 

    600 000 

 Hat Lépés 
Egyesület  

 Ovis sport nap    

   perec, müzli szelet  30 000 

   üdítő  20 000 

   hangosítás  8 000 

   légvár  60 000 

   sporteszköz bérlés  32 000 

   összesen  150 000 

ÖSSZESEN    9.557.000 

 

 

4) A képviselő-testület az Ohmüllner Márton 
Alapítvány számára engedélyezi, hogy a 
2016. évben elnyert 280.000.-Ft támogatást 
2017-ben használhassa fel, egyúttal a 2017. 
évi civil szervezeti keretből az Ohmüllner Már-
ton Alapítvány nem részesül támogatásban.A 
képviselő-testület a Vöröskereszt, valamint a 
Vass Miklós Alapítvány kérelmeit az Egés-
zséges Biatorbágyért Népegészségügyi Prog-
ram kerete terhére támogatja. 

 

5) a pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása 

(kifizetése) két részletben történik. Az első 

részlet kifizetése 2017. április 30-ig, a 

második részlet kifizetése – lehetőség szerint 

- 2017. június 30-áig, de legkésőbb 

szeptember 30-ig történik, 

 

6) felhatalmazza a polgármestert a szerződések 

aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésükre. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a 

Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

65/2017.(III.30.) határozata 

A Biatorbágy területén működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás alapján történő 

2017. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

(6) az egyedi elbírálást igénylő, kiemelt 

társadalmi szervezetek részére az alábbiak 

szerint nyújt támogatást 2017-ban: 

Szervezet neve 

Támogatás 

összege 

Biatorbágy és Környéke 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

600.000 

Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

6.000.000 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
2.516.000 
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Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 
14.000.000 

Összesen 
23.116.000 

 

(7) A képviselő-testület Biatorbágy Polgárőrség 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a 
2017. évi költségvetésén belül a civil 
támogatási keret terhére, de önálló soron 
egy összegben 2017. április 30. napjáig 3,5 
millió Ft keretösszegű támogatást nyújt 

gépjárművásárlás céljára. 

(8) a támogatás keretében elnyert pénzösszeg 

átutalása, kifizetése két részletben, 2017. 

április 30. napjáig, illetve 2017. június 30-

napjáig, de legkésőbb szeptember 30. 

napjáig történik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a 

Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

66/2017.(III.30.) határozata 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezeté-

nek Biatorbágyi Alapszervezete támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetének Biatorbágyi Alapszervezete részére a 
területi elsősegélynyújtó verseny, a háziverseny, évi 
4 véradás, a klubműködtetés, valamint képzések 
finanszírozásához 360.000.-Ft támogatást biztosít az 
Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Prog-
ram kerete terhére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a 

Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

67/2017.(III.30.) határozata 

Biatorbágy városközpont környezetrendezési 
tervéről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a 
környezetrendezési terv keretében a köz-
pont lehatárolt területén a hangsúlyt adó 
épület koncepció tervezése során az alábbi 
funkciók elhelyezésének figyelembevételé-
vel  kerüljön sor javaslattételre: 
a) városi könyvtár,  
b) művészeti iskola központja, 
c) hangversenyterem,  
d) ifjúsági klub 

2. ajánlata alapján megbízza „Biatorbágy vá-
rosközpont környezetrendezési terve és a 
Művelődési Központ környezete fejleszté-
sének kiviteli terve” elkészíttetése tárgyában 
a BONUM VIA Szaktanácsadó és Szolgálta-
tó Kft.-t (székhely: 1195 Budapest, Zrínyi u. 
51. cégjegyzékszám: 01-09-271197, ügyve-
zető: Ajtay Szilárd), 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre, 

4. a munka fedezetét az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

68/2017.(III.30.) határozata 

 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 számú, Biator-
bágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel 
összefüggő műszaki és pénzügyi kérdésekről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) a Biatorbágyi Vá-
rosfejlesztő Kft. beszámolóját a KMOP-
5.2.1/B számú Biatorbágy funkcióbővítő vá-
rosfejlesztése projekt zárásáról elfogadja, 
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2) felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a sikeres pályázat zá-
rására való tekintettel a Biatorbágyi Város-
fejlesztő Kft-vel a 2013. december 31. nap-
ját követő feladatok ellátására a pályázat 
végleges lezárásáig, a fenntartási időszak 
kezdetéig, azaz 2016. szeptember 23. nap-
jáig terjedő időszakra a projektmenedzseri 
feladatokra vonatkozó szerződést aláírja, 
és ennek pénzügyi fedezetét, azaz bruttó 
5.860.000 Ft,- megbízási díjat a 2017. évi 

költségvetés II/7. tábla felhalmozási kiadá-
sok KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 elma-
radt munkái keret terhére fizesse ki.. 

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

69/2017.(III.30.) határozata 

Ughy Attila Sándor Táncsics utca 9. szám alatti 
ingatlanban foglalkoztató bedolgozói helyiség 

bérlésének kérelméről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta   

 

1. ______________________________________________________________________________ U
ghy Attila Sándor 2051 Biatorbágy, Tán-
csics u. 9. szám alatti „Fészek” Fogyatéko-
sok Nappali Ellátója számára használatba 
adott ingatlanhasználati kérelméről szóló 
napirendet, 

 

2. ______________________________________________________________________________ j
óváhagyja a Biatorbágy, Táncsics Mihály 
utca 9. szám alatti ingatlan telephely be-
jegyzési és használati kérelmét Ughy Attila 
Sándor egyéni vállalkozó (székhely:1112 
Budapest, Sasadi út 118. 2. em. 1. ajtó) ré-
szére, 
 

3. ______________________________________________________________________________ f
elhatalmazza a Polgármestert Ughy Attila 
Sándor egyéni vállalkozóval kötendő 
alhaszonkölcsön szerződés aláírására.  

 

(Az alhaszonkölcsön szerződést a határozat mellék-
lete tartalmazza.) 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                          jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

70/2017.(III.30.) határozata 

 

A családsegítő szolgálat keretein belül tervezett 
„Beszélj úgy…!” program elindításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat keretein belül tervezett „Beszélj úgy…!” 
program megvalósítását támogatja és ahhoz 
380.000.-Ft-tal (előadói díjak, dologi kiadások) a 
2017.évi költségvetése általános tartalék kerete 
terhére hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Biatorbágyi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat    

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

71/2017.(III.30.) határozata 

 

A Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepció Cselekvési Tervének elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat által készített Szociális Szolgáltatás-
tervezési Koncepció Cselekvési Tervét azzal, hogy a 
Cselekvési terv 5. és 5.a pont határideje átkerül 2017 
évről 2018 évre. 
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Az elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepció Cselekvési Terve jelen határozat mellékletét 
képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

72/2017.(III.30.) határozata 

Az Egészségház működésével kapcsolatos kér-
désekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta az Egészségház működésével 

kapcsolatos kérdésekről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2) Kinyilatkozza azon szándékát, hogy a jövőben 

egészségügyi feladatellátásról, beleértve a 

járóbeteg-szakellátást is gazdasági társasági formá-

ban kíván gondoskodni; 

3) Felmondja a 2016. november 4. napján Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 

(továbbiakban: Szolgáltató) járóbeteg-szakellátás 

ellátására kötött együttműködési megállapodást. A 

felmondási idő a döntés kézhezvételétől számított 60 

nap, mely idő alatt Szolgáltató a járóbeteg-

szakellátást biztosítja. 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                          jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

73/2017.(III.30.) határozata 

Az Egészségház működésével kapcsolatos kér-
désekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta az Egészségház működésével 

kapcsolatos kérdésekről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1) Kinyilatkozza azon szándékát, hogy a jövő-

ben egészségügyi feladatellátásról, beleért-

ve a járóbeteg-szakellátást is gazdasági 

társasági formában kíván gondoskodni; 

2) Felhatalmazza a Polgármestert a cégbírósági eljárás 

megindítására és lefolytatására, az eljáráshoz szük-

séges iratok előkészítésére; 

3) felkéri dr. Egervári Ágnest a Biatorbágy Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. (Kft.) ügyveze-

tői posztjának betöltésére, havi bruttó 495.000.-Ft 

ügyvezetői bér megállapításával; 

4) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy: 

a) készítse el és nyújtsa be a Biatorbágy 

Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft. Szakmai Programját,  

b) a személyi feltételek biztosítására az 

Egészségházban alkalmazott asszisz-

tensekkel, technikai segítőkkel a mun-

kaszerződést kösse meg, illetve a 

szakorvosokkal közreműködői, illetve 

személyes közreműködői szerződése-

ket kössön; 

c) a cégbejegyzési eljárás lefolytatását kö-

vetően indítsa meg a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Já-

rási Népegészségügyi Osztályánál a 

működési engedély lefolytatásához 

szükséges eljárást; 

d) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-

zelővel kötendő finanszírozási szerző-

dés előkészítéséhez szükséges doku-

mentumok határidőben történő előké-

szítésére és benyújtására az illetékes 

eljáró hatóságok felé; 

5) A Kft. felügyelőbizottsági tagjainak a következő 

személyeket választja: 

- dr. Csaba János egészségügyi koordinátor 

- dr. Tálas-Tamássy Tamás, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság külsős tagja 

- Farkas-Gáspár Mónika, Pénzügyi, Ügyrendi 

és Stratégiai Bizottság külsős tagja 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                         jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

74/2017.(III.30.) határozata 

Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház 
egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése 

tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásá-
ról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az 17/2017. (I. 26.) határozatában 
a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény 
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113. § (1) bekezdése alapján a „Biatorbágy, 
mester utca 2. szám alatti Egészségház egyes 
orvostechnikai eszközeinek beszerzése „köz-

beszerzési eljárást indított. 

 

A Képviselő-testület: 

 

5) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata 
alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás értékelése eredményesen és érvé-
nyesen lezáródott, 

 
6) nyertes ajánlattevőként az ARTMED Kór-

háztechnikai Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelősségű Társaság (szék-

helye: 1138 Budapest, Viza u.7. C. ép. fszt. 
B303.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a 
nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és 
a jogszabályokban meghatározott feltéte-
leknek, 

 
7) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel a szerződést meg-
kösse, 

 
8) a szerződés megkötéséhez szükséges 

többletforrást, azaz bruttó 17.816.372,- Ft-
ot a 2017. évi költségvetésben a tartalékke-
ret terhére biztosítja. 

 

A beérkezett ajánlatokról készült összegezést 
a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 

Határidő: szerződéskötésre 2017. április 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

75/2017.(III.30.) határozata 

 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérel-
méről 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Pászti Miklós 

Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves fennállása alkal-

mából tervezett programokat és támogatja azok 

megvalósítását a Biatorbágy Város Önkormányzatá-

nak 2017. évi költségvetésében szereplő 750 000 Ft-

on felül további 240 000 Ft biztosításával a kommu-

nikációs kerete terhére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

76/2017.(III.30.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi köz-
beszerzési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Biatorbágy Város Önkor-
mányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervé-
ről szóló előterjesztést és Biatorbágy Város Önkor-
mányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervét 
jóváhagyja. 

 

(A 2017. évi összesített közbeszerzési terv a határo-
zat melléklete.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: Azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

77/2017.(III.30.) határozata 

 

A 2017/2019. évi önkormányzati csoportos föld-
gáz energia közbeszerzésről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 
2017. október 1-től 2019. október 1-ig tartó szerző-
déses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a 
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szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és doku-
mentumokat aláírja.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően 
az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

A szerződés megkötése a Polgármester feladata.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

78/2017.(III.30.) határozata 

 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villa-
mos energia közbeszerzéséről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy Biatorbágy 
Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásá-
ban a 2018-2019. villamos energia évre a mellékelt 
ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozato-
kat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.  

 

Biatorbágy Város kerület Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt 
követően az energia kereskedelmi szerződések 
aláírására is. 

 

A szerződés megkötése a Polgármester feladata.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

79/2017.(III.30.) határozata 

 

Beszámoló a Városgondnokság 2016. évi munká-
járól 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Városgondnokság 2016. évi munkájáról szóló be-
számolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

80/2017.(III.30.) határozata 

Ebek összeírásával, beazonosításával összefüg-
gő feladatokról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

16. megbízási szerződést köt Grampsch Ritával 
Biatorbágy Város területén az ebek össze-
írásával, és beazonosításával kapcsolatos 
feladatok elvégzésére, 

17. a megbízási szerződést 2017. április 1. nap-
jától 1 év határozott időre köti, a megbízási 
díj bruttó 152.400.-Ft/hó. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

81/2017.(III.30.) határozata 

A Losonci utcai támfalról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvi-

selő- testülete megtárgyalta a Losonci utcai 

támfalról szóló előterjesztést és döntött arról, 

hogy: 

 

1) a Losonci utca megtámasztását 

szolgáló ideiglenes dúcolat (mérnöki 

faszerkezet) kiváltására végleges 

megtámasztó szerkezetet (szögtám-

falat) létesít; 

2) a szögtámfal megépítéséhez szük-

séges Nagy u. 1. (379 hrsz-ú) szám 

alatti ingatlanrészt, a vételi ajánlat 

elutasítását követően a támfal épí-

téséhez szükséges mértékben rész-

legesen kisajátítja, valamint a Nagy 

u. 3. (380 hrsz.), Nagy u. (381 hrsz.) 

ingatlanrészek megvételére vételi 

ajánlatot tesz, 

3) az ingatlanok kisajátítá-

sát/megvételét követően a kisajátí-

tott/megvásárolt ingatlanrészek 

igénybevételével az előzetesen el-

készített tervek alapján, mint a közút 

kezelője úttartó szögtámfalat létesít, 

biztosítva ezáltal az útfelújításhoz 

szükséges Biatorbágy Város Tele-

pülésrendezési eszközei szerinti ki-

szabályozási szélességet; 

4) felhatalmazza a polgármestert az 

adás-vételi szerződések és a kisajá-

títási eljárás megindítására, vala-

mint a szögtámfal engedélyezteté-

sét követően annak építési kivitele-

zésének megindítására; 

5) az érintett ingatlan megvásárlásá-

hoz/kisajátításához, valamint a be-

ruházáshoz szükséges pénzügyi ke-

retet bruttó 15 millió Ft-ban állapítja 

meg, melyet a költségvetés általá-

nos tartalékkeret terhére biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Va-

gyongazdálkodási Osztály, Szervezési Osz-

tály 

 

Tarjáni István s.k.            dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

82/2017.(III.30.) határozata 

 

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának 2016. évi 

beszámolójáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Depónia Kft. 2016. évi mun-
kájáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület a 
tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

83/2017.(III.30.) határozata 

Az M0 autóút melletti ingatlanok szolgalmi jogi 
bejegyzéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

18. meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek 

Zrt.-nek, hogy a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) be-

kezdése szerinti, a víz- és szennyvízveze-

tési szolgalmi jog megállapítására, illetve a 

víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog be-

jegyzésére alkalmas határozat kiadására 

irányuló eljárásban Biatorbágy Város Ön-

kormányzata helyett és nevében az illetékes 

vízügyi hatóság előtt eljárjon, Biatorbágy 

Város Önkormányzatát ebben a körben 

képviselje, 

19. a meghatalmazás aláírására felhatalmazza 

a Polgármestert, 

20. a szolgalmi jogok bejegyzése az alábbi in-

gatlanokra vonatkozik: 

Biatorbágy 073/2, 073/5, 073/8 és 7783 

hrsz, 

21. a szolgalmi jogi bejegyzések elkészítésének 

és lebonyolításának költségeit, bruttó 

310.000.-Ft összeget vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 
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Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

84/2017.(III.30.) határozata 

Biatorbágy, 6718 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 6718 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Füzes köz 10,5 m szélességű kiszabályo-
zása céljából az ingatlan közterülettel hatá-
ros „telek be nem építhető része” jelölésű 
telekrészét „kivett, közforgalom elől el nem 
zárt magán út” területként kell kialakítani és 
az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.  

 

2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                              jegyző 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

85/2017.(III.30.) határozata 

Biatorbágy, 6715 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 6715 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Lejtő utca 10 m szélességű kiszabályozá-
sa céljából az ingatlan közterülettel határos 
„telek be nem építhető része” jelölésű telek-
részét „kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magán út” területként kell kialakítani és az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.  

 

2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz-
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda  kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                           jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

86/2017.(III.30.) határozata 

Biatorbágy, 04/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 04/30 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 
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    polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

87/2017.(III.30.) határozata 

 

Biatorbágy 4914 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 

Biatorbágy 4914 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 

előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. a Biatorbágy 4914 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan elfogadja Szalóki Flórián 

ajánlatát, és 1.000.000.-Ft, azaz egymillió 

forint összegért értékesíti az ingatlant, 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert az egyeztető 

tárgyalások lefolytatására és az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

 
 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

88/2017.(III.30.) határozata 

NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata  

 

Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régé-
szeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
mesterkurzusok és szakmai továbbképzések 

megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiad-
ványok megjelentetésének támogatására 

„Pannon-tenger kincsei – műemlékvédelmi kon-

ferencia” című projekt megvalósításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Pannon-tenger kincsei 

tematikus év 2017” című projekt megvalósításáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

4. A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 

kollégiumának „Hazai és nemzetközi 

műemlékvédelmi és régészeti 

konferenciák, rendezvények, kiállítások, 

mesterkurzusok és szakmai 

továbbképzések megrendezésének, 

valamint a kapcsolódó kiadványok 

megjelentetésének támogatására” kiírt 

207108/77 kódszámú felhívásra pályázatot 

nyújt be a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

által kidolgozott „Pannon-tenger kincsei – 

műemlékvédelmi konferencia ” címmel, 

 

5. felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

elkészíttetésére és benyújtására, 

 

6. a megvalósításhoz szükséges bruttó 

192.000,- Ft pályázati önrészt a 2017. évi 

költségvetés pályázati önerő alap 

keretében biztosítja.  

 

Pályázat benyújtásáért felelős: Polgármester Kabi-

net 

Határidő: 2017. március 24. 

Megvalósításért felelős: Biatorbágyi Értéktár Bi-

zottság 

Határidő: 2018. február 28. 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                               jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

89/2017. (III.30.) határozata 

Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési 
támogatás kéréséről 

Biatorbágy Város Önkormányzata megtárgyalta a 
Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési 
támogatás kéréséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. megvásárolja a Nagy László Biatorbágy, Fe-
renc utca 46. szám alatti lakos tulajdonát 
képező Biatorbágy, Ferenc utca 46. szám 
(Biatorbágy 1662 hrsz.) alatti ingatlant, 8 
millió forint vételáron, Nagy László holtig 
tartó haszonélvezeti jogának biztosítása 
mellett, 

2. a 8 millió forint vételárból a NAV részére fi-
zetendő örökösödési illetéket, illetve az 
egyéb tartozásokat lista alapján átutalja, va-
lamint, felhatalmazza a polgármestert hogy 
amennyiben a NAV az örökösödési illetékre 
beadott kérelemnek későbbi időpontban 
helyt ad, annak tartalma szerint az esetle-
ges szerződés módosítást aláírja, 

3. a fennmaradó összeget havi 80.000 forint 
részletekben, a közüzemi díjakat levonva, 
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arról havonta elszámolva Nagy László ré-
szére átutalja. 

 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 
    polgármester                                    jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

90/2017.(IV.11.) határozata 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására kiírt pályázatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

7. A képviselő-testület: 

8. pályázatot nyújt be az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt, a „70%-os kapacitás 

kihasználtságot meghaladó óvodai 

nevelést végző intézmény infrastrukturális  

- kapacitás bővítéssel nem járó - 

fejlesztése, felújítása (továbbiakban: 

óvodafejlesztés)” alcélra, 

9. a pályázat tárgya a Benedek Elek Óvoda 

Biatorbágy Dévay Gyula utca 1. sz. alatti 

tagóvodájának tető héjazat cseréje, 

10. a pályázat benyújtásához a saját forrás 

meglétét akként igazolja, hogy a vállalt 

önerő összegét 15.812.000 Ft, azaz –  

Tizenötmillió-nyolcszáztizenkétezer forintot 

a 2017. évi költségvetésében a pályázati 

önrész keret terhére biztosítja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 2.,  

 

A pályázati dokumentáció műszaki  

tartalmát összeállítja:  

Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

A végrehajtást végzi: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

91/2017.(IV.11.) határozata 

 

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérel-
méről 

  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes kérelmét és a társulat fellépésére 

bruttó 350.000 Ft-ot biztosít a civil pályázati alap 

költségvetési forrás terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet, Ju-

hász Ferenc Művelődési Központ 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

92/2017.(IV.11.) határozata 

 

Városi Jégcsarnok építéséről III. – a tervezéshez 
kapcsolódó Viadukt SE támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi Jégcsarnok építésé-
ről III. – a tervezéshez kapcsolódó Viadukt SE támo-
gatási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 

1) jóváhagyja, hogy a korábbi koncepcióval el-
lentétben a SEDILIA Építőipari Fővállalkozó 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (székhely: 3527 Miskolc, Kandó K. tér 
3/b) készítse el (a korábban kijelölt telekala-
kítás alatt lévő 11.402 nm alapterületű maj-
dani biatorbágyi 9285/2 hrsz. ingatlanon) a 
biatorbágyi Jégcsarnok Engedélyezési és 
Kiviteli tervdokumentációját; 
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2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
tervezési díj részteljesítéséhez kapcsolódó 
VIADUKT SE kérelmének megfelelően a 
2017. évi költségvetésében biztosított 15 
millió Ft-ról szóló támogatási szerződést 
aláírja, azzal, hogy az elkészült engedélyes 
tervek Biatorbágy Város Önkormányzatának 
bemutatásra kerüljenek és a támogatási 
összeg legkésőbb 2017. április 15. napjáig 
kifizetésre kerüljön. 

 

 

 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

93/2017.(IV.11.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola Érdi Tankerületi 
Központ által kezdeményezett átszervezésének 

véleményezése 

 

A képviselő-testület áttekintette Biatorbágy Város 

oktatási szerkezetét, különös tekintettel az általános 

iskolák működésére annak érdekében, hogy a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(4) h) pontja alapján véleményezze a az Érdi Tan-

kerületi Központ javaslatát  a Biatorbágyi Általános 

Iskola Karinthy Utcai Tagintézményének megszünte-

tésére,  az erről rendelkező 6.2 – 6. 2.4 pontok törlé-

sét a Biatorbágyi Általános Iskola szakmai alapdo-

kumentumából. 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a változtatással 

elvben egyetért, az alábbi feltételek egyidejű teljesü-

lése esetén: 

 

1. Az átszervezést az Érdi Tankerületi Központ 

a jogszabályban előírt egyeztetési eljárást 

követően, különös tekintettel a nemzeti köz-

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 

§ (4) a) b) c) d) és g) pontjaira, az érintett 

felek közös megegyezésére törekedve az 

átmenet zökkenőmentes lebonyolítására 

megfelelő időt biztosítva hajtja végre. 

2. A 2017/2018-as tanévben a Biatorbágyi Ál-

talános Iskola Karinthy Utcai Tagintézmé-

nye is változatlan feltételekkel fogadhatja a 

leendő első osztályosok jelentkezését, te-

kintettel a szülők kérelmére és szándéknyi-

latkozatára, valamint a beiratkozásig ren-

delkezésre álló idő szűkösségére. A tanker-

ület biztosítja a Biatorbágyi Általános Iskola 

Karinthy Utcai Tagozatra járó osztályainak 

elhelyezését negyedik osztályig felmenő 

rendszerben a Karinthy utcai épületben. 

3. Mivel Biatorbágy torbágyi városrészben je-

lentős lélekszámú magát nem nemzetiségi-

nek valló magyar lakosság él, a 2018/2019-

es tanévtől a Biatorbágyi Általános Iskola 

Karinthy Utcai Tagozatának megszünteté-

sével egyidejűleg az Érdi Tankerületi Köz-

pont a jövőben is folyamatosan gondosko-

dik azoknak a tanulóknak a nem nemzeti-

ségi tantervű oktatásáról-neveléséről a Ka-

rinthy utca 4. szám alatti oktatási épületben, 

(például a szintén ott működő Ritsmann Pál 

Német Nemzetiségi Általános Iskola szer-

vezetében) akik nem tartoznak a város né-

met nemzetiségéhez. 

4. Képviselő Testület kéri a Tankerületet, hogy 

vegye figyelembe az érintett szülők önkor-

mányzathoz eljuttatott kéréseit és vélemé-

nyét. 

  

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

94/2017.(IV.27.) határozata 

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyze-
téről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Budaörsi Rendőrkapitányság 2016. évi 
beszámolóját Biatorbágy Város közbiztonsági hely-
zetéről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                               jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

95/2017.(IV.27.) határozata 
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Városi Sportcsarnok építéséről - a tárgyi eszkö-
zök beszerzésére vonatkozó támogatási kére-

lemmel összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a VIADUKT Sportegyesülettel, és a SZÉC-
HENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület-
tel, a megvalósuló Városi Sportcsarnok építéséhez 
kapcsolódóan tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó-
an Háromoldalú Együttműködési megállapodást köt 
az alábbiak szerint: 

 

1. B
iatorbágy Város Önkormányzata a látvány-
csapatsport sportfejlesztési program kere-
tében támogatja a határozat mellékletét ké-
pező lista szerint a Biatorbágy, Sándor Met-
ternich kastély területén Sportcsarnok és ki-
szolgáló egységei kivitelezéséhez kapcso-
lódó a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKA-
DÉMIA Sportegyesület tárgyi eszköz beru-
házási pályázatát és az ahhoz szükséges 
Önerő fedezetet a teljes beruházás 30%-
ának mértékig biztosítja; 

2. a
z Önerő fedezet bruttó 29.685.000,- Ft ösz-
szegét támogatási szerződés formájában a 
VIADUKT Sportegyesület részére, mint 
Megrendelő részére fizeti meg a 2017. évi 
„Sportcsarnok építés egyéb költségei” költ-
ségvetési keret terhére; 

3. f
elkéri a polgármestert, hogy a pályázat be-
nyújtását megelőzően a megadott keretösz-
szeg erejéig egy kézi működtetésű falsíkba 
épített kihúzhatós mobil lelátórendszer mel-
lett kerüljön árajánlat beszerzésre egy a 
kültéren és beltéren is összeszerelhető mo-
bil lelátóra vonatkozóan is; 

4. f
elhatalmazza a Polgármestert a jelen hatá-
rozat mellékletét képező Háromoldalú 
együttműködési megállapodás, valamint az 
ez alapján az Önerő biztosításához a VIA-
DUKT SE-vel kötött Támogatási szerződé-
sek aláírására a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

A beszerzési lista, valamint a háromoldalú megálla-
podás tervezet jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

96/2017.(IV.27.) határozata 

A Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelme az együtt-
működési megállapodás meghosszabbításáról, 

támogatás megállapításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1) megtárgyalta a Dr. Vass Miklós Alapítvány 
által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő 
Központ elnevezésű köznevelési intéz-
mény támogatásáról szóló előterjesztést, 

2) a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint 
Intézmény működtetésének céljára a Dr. 
Vass Miklós Alapítvánnyal 2 év határozott 
időre kötendő együttműködési szerződés 
keretében 2017. és 2018. években 
2.400.000 Ft/év támogatást biztosít az 
Egészség Biatorbágyért Program keret ter-
hére, 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező együttműködési megál-
lapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 15. 

A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

97/2017.(IV.27.) határozata 

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egye-
sület 2017. évi programjáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Egészséges Biatorbágyért 
Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról szóló 
előterjesztést.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 
1. Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú 

Egyesület 2017. évi programjainak meg-
szervezésére és megvalósítására 
1.659.000.- Forint összeget különít el a 
2017. évi költségvetése Egészséges Biator-
bágyért Program keretéből. 
 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező Együttműködési Megál-
lapodás aláírására, a Jegyzőt az ellenjegy-
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zésre. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 
határozata 

Egészségház működésével összefüggő kérdé-
sekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő közreműködői szerződésről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta az Egészségház működésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló napirendi pontot és az 
alábbi határozatot hozta: 

 

1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint az engedé-
lyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) 
Korm. rendelet 12.§. (1) bekezdésében fog-
laltak alapján elfogadja a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kö-
tendő közreműködői szerződést járóbeteg - 
szakellátás nyújtására. 

 

2) A határozat mellékletét képező közreműkö-
dői szerződés aláírására felkéri a polgár-
mestert 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

99/2017.(IV.27.) határozata 

Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy Városát érintő 
turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési tervről 
szóló napirendet és az alábbi döntéseket hozza: 

 

1) jelen határozat mellékletét képező tar-
talommal elfogadja dr. Kissné Szucsik No-
émi által készített „Turisztikai szolgáltatás-
fejlesztési cselekvési terv – Biatorbágy” cí-
mű dokumentumot; 
 

2) megbízási szerződés alapján felkéri dr. 
Kissné Szucsik Noémit a Turisztikai szolgál-
tatásfejlesztési cselekvési tervben foglalt fe-
ladatok (projektek) megvalósítására, végre-
hajtására, egyúttal felhatalmazza a polgár-
mestert a megbízási szerződés aláírására; 
 

3) az ellenszolgáltatásként járó bruttó 
700.000 Ft,- megbízási díj kifizetésére a 
2017. évi költségvetés általános tartalékke-
rete terhére fedezetet nyújt. 

 

 

Jelen határozat melléklete a „Turisztikai szolgáltatás-
fejlesztési cselekvési terv – Biatorbágy” című doku-
mentum 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: szerződéskötésre azonnal, a cselekvési 

terv végrehajtására 2017. okt. 15. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

100/2017.(IV.27.) határozata 

A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korsze-

rűsítésére benyújtandó pályázatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 
települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére benyújtandó pályázatról szóló elő-
terjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1) A Karikó János Könyvtár pályázatot nyújt be 
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 
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Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt tele-
pülési könyvtárak szakmai eszközfejleszté-
sére, korszerűsítésére (altéma kódszáma: 
204105/28) 

2) A pályázat benyújtásához a saját forrás 
meglétét akként igazolja, hogy a pályázati 
célt megvalósító vállalt összköltség 10 %-os 
önerő összegét 200.000,- Ft, azaz – két-
százezer forintot a 2017. évi költségvetés-

ében Karikó János Könyvtár bútorbeszerzés 
fejlesztési céltartalék kerete terhére biztosít-
ja. 

3) Az önkormányzat a könyvtár szolgáltatási te-
rének 2017. évi bővítését azáltal biztosítja, 
hogy a jelenleg számítástechnikai szakte-
remként funkcionáló termet, illetve a mellet-
te lévő helyiséget a könyvtár szakmai mű-
ködésére rendelkezésre bocsátja. 

Felelős: Karikó János Könyvtár Igazgatója 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 10.  

A végrehajtást végzi: Karikó János Könyvtár Igazga-
tója 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

101/2017.(IV.27.) határozata 

Biatorbágy, Katalin-hegy 2814 hrsz-ú ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jog törlésével kapcsola-

tos kérelemről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
Biatorbágy, Katalin-hegy 2814 hrsz-ú ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jog törlésével kapcsolatos 
kérelemről szóló előterjesztést. 

Elővásárlási jogával nem kíván élni a Katalin-hegy 
2814 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, ezért hozzájá-
rulását adja az elővásárlási jog törléséhez. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Építési Pont 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

102/2017.(IV.27.) határozata 

Biatorbágy, 3920 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3920 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 

 

1) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

103/2017.(IV.27.) határozata 

Biatorbágy, 3921 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3921 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 

 

1) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 
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Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

104/2017.(IV.27.) határozata 

a járdaépítési keretösszeg felhasználásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvi-
selő- testülete megtárgyalta Biatorbágy Vá-
ros Önkormányzat járdaépítési programját, 
és az alábbi sorrendet állítja fel: 

Ssz. utca Kivitelezői díj nettó 
Kivitelezői díj 

bruttó 
Mérnöki díj 

bruttó 
Mindösszesen 

bruttó 

 Kolozsvári u. Szabadság úttól a 

Sporttelepig 10 600 000 Ft 13 462 000 Ft 381 000 Ft 13 843 000 Ft 

 Dózsa György út I. ütem  
1.sz. főúttól a Dózsa közig 6 150 000 Ft 7 810 500 Ft 300 000 Ft 8 110 500 Ft 

 Szabadság u. 71/a. előtt 1 090 000 Ft 1 384 300 Ft 190 500 Ft 1 574 800 Ft 

 Szabadság u. 42. előtt 750 000 Ft 952 500 Ft 127 000 Ft 1 079 500 Ft 

 Szabadság u. 69. előtt 430 000 Ft 546 100 Ft 127 000 Ft 673 100 Ft 

 Szabadság u. 133. előtt 375 000 Ft 476 250 Ft 127 000 Ft 603 250 Ft 

 Deák F. u. autósbolt mellett 545 000 Ft 692 150 Ft 127 000 Ft 819 150 Ft 

 Gábor Á. u. 22/a. előtt 550 000 Ft 698 500 Ft 127 000 Ft 825 500 Ft 

 Összesen 20 490 000 Ft 26 022 300 Ft 1 506 500 27 528 800 

 Gyöngyvirág u. P+R parkolóval 

párhuzamos szakasza 8 500 000 Ft 10 795 000 Ft 381 000 Ft 11 176 000 Ft 

 Dózsa György út II. ütem 
Dózsa köztől a vasúti aluljáróig 10 000 000 Ft 12 700 000 Ft 144 500 Ft 12 844 500 Ft 

  

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Va-

gyongazdálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                            jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

105/2017.(IV.27.) határozata 

Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzé-
si terv végrehajtásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadja a 2016. évi ösz-
szefoglaló belső ellenőrzési jelentést és a belső 
ellenőrzés terv 2016. évi végrehajtását azzal, hogy 
az abban feltárt hiányosságok pótlásra kerülnek. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

106/2017.(IV.27.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi belső 
ellenőrzési tervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
elfogadja Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. 
évi belső ellenőrzési tervének módosítását. 

(A módosított ellenőrzési tervet a határozat mellékle-
te tartalmazza.) 

 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

107/2017.(IV.27.) határozata 

A Viadukt Sport Kft-vel kötött vagyonkezelési 
szerződés módosításáról 

Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Viadukt Sport Kft.-vel kötött vagyon-
kezelési szerződés módosításáról szóló előterjesz-
tést és: 

1) a vagyonkezelési szer-
ződés módosítását a könyvvizsgáló által 
tett kiegészítésekkel elfogadja és felhatal-
mazza a polgármestert annak aláírására; 

2) egyúttal felkéri a pol-
gármestert, hogy kérjen jogi szakvéleményt 
arról, hogy milyen módon lehetséges egy 
ún. üzemeltetési szerződésben is a va-
gyonkezelési szerződés tartalmi elemeit 
(jogokat és kötelezettségeket) biztosítani. 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 
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   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

108/2017.(IV.27.) határozata 

A Gólyafészek Bölcsődevezetői pályázatának 
elbírásáról  

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázati 
határidőn belül egy érvényes pályázat érkezett be. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a beérkezett pályázatok alapján Regős 
Zoltánnét bízza meg 2017. május 1. napjától 2022. 

április 30. napjáig a bölcsődevezetői feladatok ellátá-
sával. 

 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott 
illetmény, valamint a hivatkozott törvény 70. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján vezetői pótlék, továbbá 
az alapilletmény 50%-ának megfelelő további bérki-
egészítés (pótlék) illeti meg. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: HR, Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

109/2017.(IV.27.) határozata 

A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői állás-

helyének véleményezéséről  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja Bolykiné Kálló Eszter kinevezését a Bia-
torbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatói álláshelyére. 

Bolykiné Kálló Eszter szinte megalakulása óta tagja 
a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tantestü-
letének, 2009-ben kapott igazgatóhelyettesi megbí-
zást. Helyzetelemzése az intézményben eltöltött 
évek tapasztalatát tükrözi, vezetői programjában a 
kialakult hagyományokra építve kíván továbblépni, új 
eszközöket és módszereket integrálni az oktatás-
nevelés folyamatába, az iskola kapcsolatrendszerét 

kiszélesíteni, jelenlétével a város kulturális életét 
gazdagítani. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

110/2017.(V.25.) határozata 

 

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás 2016. évi működéséről  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta  

 

1.) a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
2016. évi működéséről szóló szakmai  be-
számolót  a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 

2.) a Budakörnyéki Közterület-felügylet 2016. 
évben végzett tevékenységéről  
szóló beszámolót  a melléklet szerinti tarta-
lommal elfogadja. 

 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

111/2017.(V.25.) határozata 

Forgalmi rend módosításokról  

(tanulmánytervek elfogadása: Kolozsvári utca, 
Karinthy utca, Kálvin tér) 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

  

1) a Kolozsvári utca tekintetében a mérnökiro-
da 2. számú javaslatát fogadja el az alábbi 
kiegészítésekkel: 
- a forgalomcsillapító a kereszteződéstől 

lehetőség szerint távolabb történő elhe-
lyezésével, és biztosítja a szükséges 
keretet a 2017. évi költségvetésből, 

- a rendezvények idejére ideiglenes jel-
leggel kerüljön szabályozásra a forga-
lom 

- a járda meghosszabbítási lehetőségé-
nek vizsgálatára kerüljön sor a sportpá-
lyától a Géza fejedelem utcáig 

2) a Karinthy utca forgalmi rendjének javítására 
a 1. számú javaslatot fogadja el, különös te-
kintettel a Kiegészítő tervben foglaltak meg-
valósítására, 

3) a Kálvin tér forgalmi rendjére a 3.3 változat 
tanulmánytervet fogadja el, és felhatalmaz-
za Biatorbágy Város Polgármesterét az út-
építési, vízépítési és forgalomtechnikai terv 
kidolgozásához szükséges szerződés meg-
kötésére . 

 

 

Határidő: szerződés megkötésére 30 nap 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

112/2017.(V.25.) határozata 

Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
telepítési tanulmánytervről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

4) befogadja a CTP Management 
Hungary Kft. által benyújtott telepí-
tési tanulmánytervet a Biatorbágy 
7724/66 hrsz-ú terület rendezésé-
ről, 

5) Biatorbágy hatályos településren-
dezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés 
(TRSZ) előkészítését tartja szük-
ségesnek, 

6) felkéri a Polgármestert, hogy a 
TRSZ-t készítse elő és jóváha-
gyásra terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

113/2017.(V.25.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének 
belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési Központ 
épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdé-
sekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hoz-
za: 

 

1) támogatja az épületet érintő átalakítási mun-
kák elvégzését, a tervek elkészítésével a 
Térvarázs Kft.-t és Pásztor István egyéni 
vállalkozó tervezőt bízza meg. 

2) Az átalakítás tervezési- és kivitelezési mun-
káira 10 millió forint fedezetet biztosít a 
2017 évi költségvetés tartalékkerete terhé-
re. 

3) Felhatalmazza a polgármestert a tervezés-
hez és a kivitelezéshez szükséges megbí-
zási szerződések megkötésére, a jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: polgármester, főépítész 

A végrehajtást végzi: Beruházási és Vagyongazdál-
kodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

114/2017.(V.25.) határozata 

Biatorbágy 7702/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásá-
ban 379 m3/nap szennyvíz befogadására kezde-

ményezett háromoldalú megállapodásról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) háromoldalú megállapodás köt az 
ÚTNET ÉPÍTŐ Kereskedelmi Kft.-
vel, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 
Tópark ivóvíz biztosítására, és a 
szennyvízelvezetés megoldására, 

2) a háromoldalú megállapodásban az 
alábbi elemeket kéri érvényesíteni: 

a) Az ÚTNET ÉPÍTŐ Keres-
kedelmi Kft. kötelezettsé-
get vállal Biatorbágy Vá-
ros Önkormányzata felé, 
hogy a szennyvíz kibo-
csátással, szennyvíz 
vizíközmű fejlesztési hoz-
zájárulással, kontingens-
sel kapcsolatban semmi-
lyen kötelezettséget nem 
érvényesít, minden 
szennyvízzel kapcsolatos 
ügyét, akár pénzbeli, vagy 
létesítménybeli igényét az 
ÉTCS Kft., illetve Török-
bálint Város Önkormány-
zata felé rendezi, 

b) A Fővárosi Vízművek Zrt. a 
szerződés megkötésével 
egy időben vállalja, hogy 
Biatorbágy vonatkozásá-
ban 104 m3/nap szenny-
víz kapacitást, mely ko-
rábban a Tópark részére 
volt biztosítva, felszaba-
dítja, és ebből az ellátá-
sért felelőssel egyeztetve 
a csatorna rákötéseket 
engedélyezi. 

3) a korábban Biatorbágy 
Város önkormányzatának megfize-
tett szennyvíz-víziközmű fejlesztési 
hozzájárulást a szükséges 
379m3/nap ivóvíz-szükséglet biz-
tosítása érdekében fizetendő ivó-
víz-víziközműfejlesztési hozzájáru-
lás összegébe történő beszámítá-
sához hozzájárul, az így keletke-
zett nettó 740.000.- Ft különböze-
tet az önkormányzat közvetlenül 
megfizeti a Fővárosi Vízművek felé 
a 2017. évi költségvetése tartalék-
keretének terhére. 

4) a háromoldalú megállapodás meg-
kötésére felhatalmazza a Polgár-
mestert, a Jegyzőt az ellenjegyzés-
re. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

115/2017.(V.25.) határozata 

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pá-
lyázatokkal összefüggő kérdésekről 

  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az egészségügyi fejlesztések-
re kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdések-
ről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1) Felkéri a Biatorbágy Város Egészségügyi El-

látó Nonprofit Kft ügyvezetőjét, Dr. Radnai-

né Dr. Egervári Ágnes ügyvezető asszonyt, 

hogy a pályázatok benyújtásáról szóló dön-

tés meghozatala előtt készítessen egy 

számszerű kimutatást a pályázat elnyeré-

séhez kapcsolódó önkormányzatot terhelő 

költségekről és munkaerő-szükségletről, 

modellezve azt az esetet is, hogyan változik 

a költségstruktúra, amennyiben véget ér a 

pályázat központi, illetve uniós támogatása. 

 
2) Továbbiakban felkéri ügyvezető asszonyt, 

hogy a pályázati anyagok (kifejezetten a pá-

lyázatban elszámolható tételekre) előkészí-

tése tárgyában a vállalkozási szerződés 

megkötésére vonatkozó ajánlatkérést a kö-

vetkező cégek részére küldje ki és a leg-

kedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést 

kösse meg: 

 

 EMESZ Első Magyar Ellátásszer-

vező Tanácsadó és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvény-

társaság 

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 
89. C. ép. félemelet 8. 
cégjegyzékszám: 01 10 045796 

 Notus Kontroll Korlátolt Felelős-

ségű Társaság 

székhely: 2071 Páty, Árpád utca 
93. B. ép. 
cégjegyzékszám: 13 09 159390 

 DIETŐR Egészségügyi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhely: 2120 Dunakeszi, Széc-
henyi utca 72. A. ép. 5. 
cégjegyzékszám: 13 09 165998 

 

Határidő: A beszerzési ajánlatok bekérésére 2017. 
május 31. 

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

116/2017.(V.25.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi 
nyári nyitvatartási rendjéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:  

 

Nyári nyitva tartás: 06. 26 – 07. 14., valamint 08. 07 

– 18., hétköznapokon 10.00–18.00, valamint a ren-

dezvényekhez igazodóan. 

Zárás, lakossági szolgáltatások szünetelése: 07. 17. 

– 08.06. 

 

Café Chaplin | Nyári nyitva tartás: hétfő–péntek 

16.00–22.00, 

 szombat–vasárnap zárva;  

 rendezvénynapokon a programokhoz 

igazodóan. 

 Zárva: 07.01-07.13. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

A végrehajtást végzi: Juhász Ferenc Művelődési 

Központ igazgatója 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

117/2017.(V.25.) határozata 

A Karikó János Könyvtár 2017. évi nyári nyitva-
tartási endjéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Karikó János Könyvtár 2017. évi nyári nyitvatartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

 

 

Karikó János Könyvtár zárva:  

2017. július 17 – augusztus 13-ig 

Nyitás: augusztus 14., hétfő, 14 órakor. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

A végrehajtást végzi: Karikó János Könyvtár veze-

tője 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                        jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

118/2017.(V.25.) határozata 

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári 
területének bővítéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyv-
tári területét bővíti, 

2) a szükséges építési, javítási munkák elvég-
zéséhez a 4,5 millió forintos keretösszeget 
biztosít, a költségvetés általános tartalékke-
ret sora terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                           jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

119/2017.(V.25.) határozata 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérel-

me 

(Néptánc tanszak viselettárának bővítése) 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pászti Miklós Alapfokú Mű-

vészeti Iskola kérelmét a néptánc tanszak viselettá-

rának kiegészítéséhez szükséges fedezet biztosítá-

sáról. 
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Tekintettel arra, hogy az iskola növendékeiből álló 

tánccsoport hozzájárul Biatorbágy Város jó hírnevé-

hez, 645 800 Ft támogatást biztosít a különböző 

tájegységek táncainak megjelenítésében fontos 

szerepet játszó hagyományos viseletek beszerzésé-

hez. A viselettár bővítéséhez szükséges fedezet a 

2017. évi civil pályázati keret megmaradt összegé-

ben rendelkezése áll. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

120/2017.(V.25.) határozata 

A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesz-
tésére vonatkozó koncepcióról - Körzeti orvosi 
rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Biatorbágy, Szabadság utcai 

körzeti orvosi rendelő kialakításának tervezéséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

11. az Önkormányzat a 2017 évi költségvetés 

Egészséges Biatorbágyért Program 

keretéből biztosítja a koncepció terv 

elkészítéséhez szükséges 508 000 Ft 

tervezési díjat, 

12. A már meglévő szempontok kerüljenek 

kiegészítésre azzal, hogy a Szabadság 

utca 8. szám alatti ingatlan fejlesztése 

legyen összhangban az egészségház 

fejlesztési terveivel 

13. A kiadó üzlethelyiségek az utcafrontra 

legyenek tervezve 

14. plusz helyiségek tekintetében élvezzenek 

prioritást a hiány egészségügyi vagy 

szociális alapellátások  

15. felkéri a polgármestert, hogy a Szabadság 

utca 25. szám alatti ingatlan önkormányzat 

részére való felajánlás kérdése a 

koncepció elkészítéséig kerüljön 

tisztázásra.  

16. az alapellátások prioritást élvezzenek a 

szempontok között. 

17. felhatalmazza a Polgármestert a tervezési 

szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 

ellenjegyzésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Végrehajtásért Felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

121/2017.(V.25.) határozata 

A Benedek Elek Óvodában a 2017/18-as nevelési 
évben induló csoportok számáról és a csoportok 

létszámáról 

 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata a 

2017/2018-as nevelési évben a Benedek 

Elek Óvoda 24 csoportjában látja el az óvo-

dakötelesek óvodai nevelését. 

2. A képviselő-testületet hozzájárul, hogy a 

2017/2018-as nevelési évben az alábbi 

óvodai csoportban a maximális csoportlét-

szám túllépését a köznevelési törvény által 

megengedett 20% erejéig: 

Benedek Elek Óvoda 

Vadvirág Tagóvoda: 4 csoport 

Pitypang Tagóvoda: 3 csoport 

Meserét Tagóvoda: 6 csoport 

Csicsergő Tagóvoda: 8 csoport 

Legóvár Tagóvoda: 3 csoport 

 

A Legóvár Tagóvodában a műszaki 

adottságok miatt nem lehet meghaladni 

csoportok 100%-os feltöltöttségét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezető-

je 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 



 

 

 

64 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

122/2017.(V.25.) határozata 

Az Érdi Tankerülettel kötendő megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

  

1) elfogadja a határozat mellékletét képező 
Megállapodást, amely az Érdi Tankerületi 
Központtal a Biatorbágyi Általános Iskolá-
ban, és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában a költségek rendezésé-
re, és a helyiségek használatára vonatkozik, 

2) az előterjesztésben szereplő szerződést az 
alábbi 13. ponttal egészíti ki. „Felek megál-
lapodnak abban, hogy Viadukt SE részére a 
szabad kapacitás terhére az iskolai torna-
termekben a Vagyonkezelő ingyenes te-
remhasználatot biztosít. Ellentételezésként 
a Tulajdonos a Kolozsvári úti Sportpályán 
az iskolai testnevelés biztosítása céljából, 
szintén a szabad kapacitás terhére, ingye-
nes pályahasználatot ad. Felek megálla-
podnak abban, hogy minden tanév elején 
szeptember 1-ig külön megállapodásban 
rögzítik a teremhasználat, és a pályahasz-
nálat heti időkeretét.” 

3) felhatalmazza a Polgármestert a Megállapo-
dás megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 
 

(A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: szerződés megkötésére 30 nap 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.              dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

123/2017.(V.25.) határozata 

A „Beszélj úgy…” programmal kapcsolatos kér-
désekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a „Beszélj úgy…” programmal kapcso-
latos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 

4) támogatja a Gólyafészek Bölcsőde, a Bia-
torbágyi Benedek Elek Óvoda, a Biatorbágyi 
Általános Iskola, a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, a Czuczor 
Gergely Tagiskola és a Biai Református Ál-
talános Iskola pedagógusainak meghirde-
tett, „Pozitív fegyelmezés az iskolában” cí-
mű, három csoportban 60 fő számára meg-
szervezett pedagógus-továbbképzést és 
annak fedezetét összesen br. 450.000 forin-
tot a 2017. évi Köznevelési pályázat terhére 
biztosítja; 
 

5) felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére a jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

 

Határidő: 2017. május 27. 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

124/2017.(V.25.) határozata 

Szily-kastély alagsorának statikai megerősítése  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szily-kastély alagsorának 

statikai megerősítéséről és befejező munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

1) az Önkormányzat a 2017 évi 

költségvetésben az általános 

tartalékkeretből biztosítja az alagsor 

megerősítésének megvalósításához 

szükséges többletköltséget, 9 233 630 Ft-

ot.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

125/2017.(V.25.) határozata 

Szily-kastély alagsorának befejező munkái 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szily-kastély alagsorának 

statikai megerősítéséről és befejező munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

1. az Önkormányzat a 2017 évi 

költségvetésben az általános 

tartalékkeretből biztosítja az alagsor 

befejező munkáinak megvalósításához a 

18 486 984 Ft-ot.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

126/2017.(V.25.) határozata 

Sándor –Metternich kastély TSZ szárnyán belüli 
iskolaudvar rendezéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Sándor –Metternich kastély 
TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről, s az 
alábbi döntést hozza: 

 

1. Támogatja az iskolaudvar kiviteli tervek sze-
rinti kivitelezése tekintetében a 2/a jelölésű 
ajánlatot 

2. A kivitelezés szerződés szerinti kv tételek és 
tartalékkeret összegén felüli költségeket, 
14.022.353.- Ft, a 2017. évi költségvetés 
általános tartalékkeret sorából biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozá-
si szerződés megkötésére. 

 

(Az elfogadott ajánlat jelen határozat mellékletét 
képezi.) 

 

Határidő: 2017. 08.15. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

1272017.(V.25.) határozata 

A közterületek használatáról és a reklámhordo-
zók elhelyezéséről szóló rendelet módosításával 

kapcsolatos Szolgáltatási Szerződésről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

  

4) elfogadja a határozat mellékletét képező 
Szolgáltatási Szerződést, amely a járművek 
elszállítására és visszaszolgáltatására, va-
lamint állagmegóvására és őrzésére szol-
gál, 

5) felhatalmazza a Polgármestert a Megállapo-
dás megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 

(A Szolgáltatási Szerződés a határozat mellékle-
tét képezi.) 

Határidő: szerződés megkötésére 8 nap 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

128/2017.(V.25.) határozata 

A Kormányablak kialakításával összefüggő kér-
désekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. vállalja 4 fő elhelyezését, 

2. segítséget a leendő Kormányablak ügyinté-
zői státuszának meghirdetésénél, 
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3. felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó 
egyeztetések lefolytatására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 26. 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                           jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

129/2017.(V.25.) határozata 

„Esélyes vagy!” című pályázaton  

együttműködő partnerként való részvételről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Esélyes vagy!” című pályá-
zaton  együttműködő partnerként való részvételről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1.  szakmai partnerként csatlakozik Budakeszi 
Város Önkormányzatának a Belügyminisz-
térium „Bűnmegelőzési projektek megvaló-
sítására” (Pályázati kiírás kódja: BM-17) kiírt 
nyílt pályázati felhívásra a gyermek- és ifjú-
ságvédelem pályázati komponens témában 
benyújtásra kerülő „Esélyes vagy!” című 
projektjéhez. 

2. felhatalmazza a polgármestert az együttmű-
ködési megállapodás aláírására. 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

130/2017.(V.25.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola intéz-
ményvezetői álláshelyének véleménye-

zéséről  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Marx Árpád kinevezését támogatja a Biatorbágyi 
Általános Iskola igazgatói álláshelyére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

131/2017.(V.25.) határozata 

„Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-

tak alapján Pintér Tiborné részére „Biatorbágyért” 

kitüntetést adományoz. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

132/2017.(V.25.) határozata 

„Biatorbágy Városért Életműdíj” kitüntetés ado-
mányozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-
tak alapján Dr. Palovics Lajos részére „Biatorbágy 
Városért Életműdíj” kitüntetést adományoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

133/2017.(V.25.) határozata 

„Biatorbágy Városért Életműdíj” kitüntetés ado-
mányozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-
tak alapján Bolyki Eszter részére „Biatorbágy Váro-
sért Életműdíj” kitüntetést adományoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

134/2017.(V.25.) határozata 

„Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adomá-
nyozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-
tak alapján Puskás Nóra részére „Török Henrik 

Pedagógus Díj” kitüntetést adományoz. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

135/2017.(V.25.) határozata 

 

„Geréby Imre Köztisztviselői díj” kitüntetés ado-
mányozásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-

tak alapján Czuczor Orsolya részére „Geréby Imre 
Köztisztviselői Díj” kitüntetést adományoz. 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

136/2017.(V.25.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott 
az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása 

ügyében hozott döntésekről   

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2016. évben átruházott hatás-
körben hozott polgármesteri döntéseket az önkor-
mányzat saját halottjának nyilvánítása ügyekben. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

137/2017.(V.25.) határozata 

 

a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 2051 Biatorbágy József Attila utca 02/18 

hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a tulajdonában lévő 2051 Biatorbágy, Jó-

zsef Attila utca 02/18 hrsz-ú külterületi ingatlan (to-

vábbiakban. Ingatlan) értékesítésére a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírását akként támogat-

ja, hogy, annak feltétele az ingatlan művelési ág alóli 

kivonása és belterületbe vonása. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 
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Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

138/2017.(V.25.) határozata 

Pályázati kiírás 

a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő,  

2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 2. 186 hrsz-ú bel-
területi ingatlan értékesítésére 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

gazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 

21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a 

alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában 

lévő 2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 2. 186 hrsz-ú 

belterületi ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesí-

tésére a határozat mellékletét képező pályázati kiírás 

szerint. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

139/2017.(V.25.) határozata 

Nagy utca 58. alatti ingatlan megvásárlásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagy utca 58. alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

3. a Biatorbágy 114/1 hrsz-ú, Nagy utca 58. sz 
alatti ingatlan megvásárlását elvben 
támogatja; 

4. a Biatorbágy 114/1 hrsz-ú, Nagy utca 58. sz 
alatti ingatlan adásvételi szerződés 
megkötéséről az Önkormányzat 
tulajdonában lévő más ingatlanok 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázat 
érvényes és eredményes lezárultát 
követően dönt. 
 
 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

140/2017.(V.25.) határozata 

„Szép Porta Biatorbágyért” Díj  adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 5/2000. (05.01.) Ör. sz. rendeletében foglal-

tak alapján Osgyányi család (Biatorbágy, Szent 

István u. 19.) részére „Szép Porta Biatorbágyért” 

Díjat adományoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

141/2017.(V.25.) határozata 

Fábiánné Pammer Katalin elővásárlási jog gya-
korlása tárgyában benyújtott kifogás elbírálása  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Fábiánné Pammer Katalin Anna a 2051 Biatorbágy 
0172/17, 0172/18, 0172/19 és 0172/20 hrsz-ú 
ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása tárgyában 
benyújtott kifogását megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (továbbiakban: Kamara) – Pest megyei és 
Fővárosi elnökének Dr. Péter Mihály úrnak 2017. 
március 27. napján kelt válaszára hivatkozással, a 
kifogással érintett Kamara Megyei Elnökségének 
PE01-05933-7/2016. iktatószámú Helyi 
Földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalását 
nem változtatja meg.  
 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Fábiánné 
Pammer Katalin Anna helyben lakó földműves. 
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(A Kamara Pest megyei és Fővárosi Elnökének 
válasza, valamint a hivatkozott Kamarai állásfoglalás 
jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületének 
142/2017.(VI.13.) határozata 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villa-
mos energia közbeszerzéssel kapcsolatos fede-

zet kiegészítésről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a 
villamos energia beszerzése tárgyú, ajánlati felhívás-
sal indított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak 
szerint dönt: 

 

1) hozzájárul, ahhoz, hogy az eljárását meg-
előzően az első részteljesítés vonatkozásá-
ban leegyeztetett fedezet, melynek összege 
az eljárás becsült értékének figyelembe vé-
tele mellett a 2018. 01. 01. és 2019. 12. 31. 
közötti időszakot figyelembe véve nettó 
20.239.372,- Ft összegben lett meghatároz-
va, pótlólagos fedezet kiegészítéssel nettó 
20.764.100,- Ft összegre módosuljon, 

2) az árlejtés során az első részteljesítés vo-
natkozásában legalacsonyabb ellenszolgál-
tatást tevő ajánlattevő ajánlata fedezet felet-
ti, így pótlólagos fedezet kiegészítés szük-
séges ahhoz, hogy az ajánlattevő ajánlata a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
fedezett mértéke alapján is megfelelő le-
gyen, valamint hogy az eljárás eredmé-
nyesnek nyilváníthatóvá váljon. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

143/2017.(VI.13.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közműve-

lődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton 

történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosí-

tásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Pályázat Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tör-

vény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Köz-

művelődési érdekeltségnövelő támogatás-

ra” című pályázaton indul, 

2) az érdekeltségnövelő támogatás önrésze-

ként 2.600.000 Ft-ot biztosít, 

3) az önrész forrása a Juhász Ferenc Művelő-
dési Központ 2017. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 23. 

A végrehajtást végzi: intézményvezető 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

144/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy hatályos településrendezési eszköze-
inek módosítására érkezett UTT Europe Kft. által 
készítetett telepítési tanulmányterv befogadásá-
ról és településrendezési szerződés (TRSZ) elő-

készítéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta Biatorbágy hatályos településrendezési 
eszközeinek módosítására érkezett telepítési tanul-
mányterv befogadásáról és településrendezési szer-
ződés (TRSZ) előkészítéséről szóló előterjesztést, 
amelyről az alábbi döntést hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
befogadja az UTT Europe Kft. (2040 Budaörs, Gyár 
u. 2. sz.) által benyújtott telepítési tanulmányter-
vet a Biatorbágy, 7743 hrsz-ú telek rendezéséről. 

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítására településrendezési szerződés (TRSZ) 
előkészítését tartja szükségesnek. Felkéri a Polgár-
mestert, hogy a TRSZ-t készítse elő és jóváhagyásra 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Tarjáni István s.k.     dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                          jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

145/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy városközpont környezetrendezési 
tervéről szóló szerződés módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

5. a „Biatorbágy városközpont környezetrende-
zési terve és a Művelődési Központ környe-
zete fejlesztésének kiviteli terve” c. tervezé-
si feladat elvégzésre 2017. április 3. napján 
megkötött vállalkozási szerződést akként 
módosítja, hogy: 

1) a szerződés 3. pontjában a feladat-
részek az alábbiakra változik: 
 

„A. feladatrész tekintetében: Kör-
nyezetrendezési koncepcióterv:
 nettó 5.000.000 Ft; 

B. feladatrész tekintetében: Via-
dukt - Szabadság út - Szenthá-
romság tér kerékpárút kapcsolat 
elhelyezési megoldásának vizsgá-
lata: nettó 300.000 Ft; 

C. feladatrész tekintetében: Műve-
lődési Központ közvetlen környe-
zetére engedélyezési és kiviteli 
terv elkészítése I.a jelű ütemterv 
és lehatárolás szerint (szerződés 
3. számú melléklete): nettó 
1.520.000 Ft 

 

Összesen: nettó 6.820.000 Ft” 

 

2) a szerződés 4.1 pontjában a Telje-
sítési határidők az alábbi ütemterv-
re változnak: 
„a) Koncepcióterv (megbízóval 
egyeztetett) vázlatos javaslat és 
kerékpárút vizsgálat  2017. áp-
rilis 5. 

b) Koncepcióterv megvitatásra al-
kalmas tervezete (I. részszámla 
benyújtása)  2017.április 26. 

c) Koncepcióterv partnerségi 
egyeztetése, lezárása, tervek le-
szállítása: 2017. július 4.; 

d) Művelődési Központ I.a. kör-
nyezet helyszínrajz és mennyiség-
kimutatás 2017. július 3. 

e) Művelődési Központ I.a. kör-
nyezete kiviteli terve (elektronikus 
tervszállítás) 2017. július 14. 

f) Művelődési Központ I.a. kör-
nyezete kiviteli terve (nyomtatott 
dokumentáció) 2017. július 17. 
(végszámla benyújtása – figyelem-
be véve a már kiegyenlített első 
résszámlát)”; 

 

3) a szerződés 3. számú mellékletét a 
jelen határozat melléklete szerinti 
lehatárolásra cserélik. 

 

6. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására, a Jegyzőt az ellen-
jegyzésre,  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 
146/2017.(VI.29.) határozata 

A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodás 
módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1) a Spalding Alapítvánnyal 
2006-ban kötött, és többször módosított 
Együttműködési Megállapodást (továbbiak-
ban: Megállapodás) közös megegyezéssel 
megszünteti, 

2) elfogadja a Spalding Alapít-
vány 2017. június 23-ai ajánlatát, amely 
15.3 millió forint összegnek a megfizetésé-
ről szól 3 egyenlő részletben: 
2.1. első részlet 5.1 millió forint, 

2017. december 31-ig, 
2.2. második részlet 5.1 millió 

forint 2018. június 30-ig, 
2.3. harmadik részlet 5.1 millió 

forint 2018. december 31-ig, 
3) felhatalmazza a Polgármes-

tert a Megállapodás közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére, a Jegyzőt az el-
lenjegyzésre. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály  

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

147/2017.(VI.29.) határozata 

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pá-
lyázatokkal összefüggő kérdésekről 

  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az egészségügyi fejleszté-
sekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő 
kérdésekről szóló előterjesztést, és az alábbi dön-

tést hozza: 

1. az Önkormányzat jóváhagyja, hogy a Bia-
torbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonpro-
fit Kft pályázatot nyújtson be „Az alapellá-
tás és népegészségügy rendszerének át-
fogó fejlesztése – népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése” című (VEKOP-
7.2.2-17 kódszámú) felhívásra.   

2. az Önkormányzat jóváhagyja, hogy a Bia-
torbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonpro-
fit Kft pályázatot nyújtson be „Az alapellá-
tás és népegészségügy rendszerének át-
fogó fejlesztése- alapellátás fejlesztése” 
című (VEKOP-7.2.3.-17 kódszámú) felhí-
vásra. 

3. z Önkormányzat jóváhagyja, hogy a Biator-
bágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft pályázatot nyújtson be „Egészségügyi 
humánerőforrás-fejlesztés” című 
(VEKOP-7.2.4-17 kódszámú) felhívásra. 
 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                           jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

148/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft. részére használatra átadott eszközök üzemel-

tetési szerződéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) Üzemeltetési szerződést köt a Biatorbágy 
Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel,  

2) felkéri a Polgármestert az üzemeltetési 
szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

(Az üzemeltetési szerződés a határozat 
mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                             jegyző 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

149/2017.(VI.29.) határozata 

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 
2016. évi működéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit 
Kft. 2016. évi működéséről szóló beszámolót. 
 

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

150/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonp-
rofit Kft. beszámolója a 2016. évi működéséről 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi működésé-
ről szóló beszámolót. 
 

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

151/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonp-
rofit Kft. rövid elnevezésének változtatásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. rövidített elnevezését „BIAMÉDIA Nonprofit Kft.” 
elnevezésre változtatja, és kéri ennek a cégbíróság-
nál történő átvezetését 
 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

152/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsola-
tos feladatokról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) Üzemeltetési szerződést köt a Biatorbágyi 
Média Nonprofit Kft-vel,  

2) felkéri a Polgármestert az üzemeltetési 
szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

(Az üzemeltetési szerződés a határozat 
mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

153/2017.(VI.29.) határozata 

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), 
hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 
Beépítésre nem szánt területek (külterületek) hétvégi 
házas üdülőterületek fejlesztéséről szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

5.  A „külterületeket”, és a hétvégi házas 
üdülőterületeket a város értékes 
területének tartja és ezért a terület jövőbeni 
fejlesztését értékteremtési lehetőségként 
kezeli.  
 

6.  A Képviselő-testület a Katalin-hegyen már 
megkezdett 
viziközmű-beruházás folytatása érdekében 
egyeztetést kezdeményez az 
érintett telektulajdonosokkal és ütemtervet 
dolgoz ki a megvalósítás 
érdekében. 
 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

154/2017.(VI.29.) határozata 

Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-
ellátási szerződésének módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos 
feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. június 1. 
napján a felek által aláírt módosított feladat-ellátási 
szerződést utólagosan jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                      jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

155/2017.(VI.29.) határozata 

 

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 
2017/2018 évi együttműködési megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) a Boldog Gizella Alapítvány Támogató Szol-
gálatán keresztül biztosítja a Biatorbágyon 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező 5 fő sajátos nevelési igé-
nyű gyermek, tanuló számára a 2017/2018-
os tanévben minden iskolai tanítási napon a 
lakóhelyük és a számukra kijelölt közneve-
lési intézmény között a közlekedést, 

 

2) az Egészséges Biatorbágyért Program kere-
téből 3.300.000.-Ft összegben hozzájárul a 
Támogató Szolgálat megvalósításához az 
alábbi költségmegosztással: 
- I. részlet: 2017. szeptember 30. napjáig 
a támogatás 40 %-a, azaz 1.320.000.-Ft, 
azaz egymillió-háromszázhúszezer forint; 
- II. részlet: 2018. április 30. napjáig a 
fennmaradó 1.980.000.-Ft, azaz egymillió-
kilencszáznyolcvanezer forint. 
 

3)  felhatalmazza a polgármestert az Együtt-
működési Megállapodás aláírására, a jegy-
zőt az ellenjegyzésre. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                       jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

156/2017.(VI.29.) határozata 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére 
tett intézkedésekről 

 

(az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetési 
térítési díjakról szóló 13/2008.(10.03.) Ör. számú 

rendelet felülvizsgálatáról) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde ható-
sági ellenőrzésére tett intézkedésekről szóló előter-
jesztés élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetési 
térítési díjakról szóló 13/2008.(10.03.) Ör. számú 
rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
147.§. (4) bekezdése szerint rendeletet felülvizsgálta 
és úgy dönt, hogy a rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő térítési díjak összegét nem módosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. július 21. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 
    polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

157/2017.(VI.29.) határozata 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére 
tett intézkedésekről 

 

 (a bölcsőde épületének és játszóudvarának bőví-
téséről) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde ható-
sági ellenőrzésére tett intézkedésekről (a bölcsőde 
épületének és játszóudvarának bővítéséről) szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1) a
 Gólyafészek Bölcsőde számára épület- és 
játszóudvar bővítésre vonatkozó Építési 
Engedélyezési Tervek, valamint a Kivitele-
zési tervek elkészítését a Gólyafészek Böl-
csőde tervezője, a D.B.B Tervező, Szerve-
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ző, Tanácsadó és kereskedelmi Kft.-től ka-
pott árajánlat alapján megrendeli; 
 

2) a
 fenti tervezési díjakhoz kapcsolódó bruttó 
4.699.000 Ft,- tervezési díjhoz anyagi fede-
zetet nyújt a 2017. évi költségvetés általá-
nos tartalék kerete terhére; 

 

3) f
elhatalmazza a polgármestert, hogy a Gó-
lyafészek Bölcsőde épület bővítésének en-
gedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésé-
re szóló tervezési szerződést aláírja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

158/2017.(VI.29.) határozata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgála-
táról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatáról szóló napirendet. 

 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a határozat mellékleté-
ben található Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram és a HEP Intézkedési Terv megvalósí-
tására és módosítására vonatkozó változá-
sokat. 
 

2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizs-
gálta és a helyzetelemzést és az Intézkedé-
si Tervet a határozat mellékletét képező do-
kumentumokban foglaltaknak megfelelően 
módosítja. 
 

3. A törvény szerint előírt következő felülvizs-
gálat ideje: 2019. június 30. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 

 

  

Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

159/2017.(VI.29.) határozata 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjé-
nek létszámbővítési kérelme  

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete:  

 

1) m

egtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési 

Központ vezetője, Szádváriné Kiss Mária ál-

tal benyújtott létszámbővítési kérelmet. Ér-

demi döntését a belső ellenőri vizsgálat és a 

feladatellátás szakmai elemzése alapján 

hozza meg, melynek határideje 2017. szep-

tember 28.,  

2) a

 jelenlegi bértömeg változatlansága mellett 

lehetőséget biztosít arra, hogy az intéz-

ményvezető munkatársakat vegyen fel a ké-

relem erejéig. 

3) e

lrendeli a Juhász Ferenc Művelődési Köz-

pont 2016. évi szakmai és munkaügyi mű-

ködésének teljes körű átvilágítását 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

A végrehajtásért koordinálja: Polgármesteri Kabi-

net 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                     jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

160/2017.(VI.29.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

(testnevelési órák, lovas oktatás) 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

tekintettel a város 2017. évi működési költségeinek 

nagyságára, ide értve a 2017. január 1-jétől beveze-

tett szolidaritási hozzájárulást is, a 2017/2018-as 

tanévben nem tudja támogatni a biatorbágyi általá-

nos iskolák testnevelési feladatainak ellátását. 

 

A képviselő-testület a lovasoktatás finanszírozásával 

kapcsolatos kérdéseket abban az esetben tárgyalja 

újra, ha az a Magyar Állam részéről nem kap támo-

gatást. 

 

Határidő: 2017. augusztus 30. 

Felelős: Polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                               jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

161/2017.(VI.29.) határozata 

„(Be)Vonzó!” című pályázaton  

együttműködő partnerként való részvételről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta, az”(Be)Vonzó! című pályáza-
ton  együttműködő partnerként való részvételről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1.  szakmai partnerként csatlakozik A GYIÖT 
(Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társa-
ság), mint pályázó által az Erasmus+ pályá-
zaton, KA3 kategóriában, Szakpolitikai re-
formok, különös tekintettel a strukturált pár-
beszéd a fiatalok és az ifjúság területén 
döntéshozó személyek között pályázati ki-
íráson, a „(Be)Vonzó!” című pályázatához,  

2. felhatalmazza a polgármestert az együttmű-
ködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. 06. 29. 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

 

Tarjáni István s.k.     dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                       jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

162/2017.(VI.29.) határozata 

Cserkészcsapat támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1. támogatást nyújt a biatorbágyi 1104 sz. II. 
János Pál Cserkészcsapat részére, 
 

2. 163.830.-forint összegben, a civil támogatási 
keret terhére a sátor megvásárlásához hoz-
zájárul, 
 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási 
Szerződés megkötésére, a jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

163/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi Népdalkör kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. 204.150 forint soron kívüli támogatást nyújt 
a Biatorbágyi Népdalkörnek a 2017. au-
gusztus 26-27-én, Egerben megrendezésre 
kerülő Aranypáva Gálán történő részvételre, 

2. a támogatást a civil támogatási keret terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási 
Szerződés megkötésére, a Jegyzőt az el-
lenjegyzésre. 
  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                            jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

164/2017.(VI.29.) határozata 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelme 

(a Fő u. 57. szám alatti ingatlan bontásához kért 
támogatásról) 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a Torbágyi Refor-
mátus Egyházközség épület bontásához nyújtandó 
támogatási kérelmét és az alábbi döntést hozza: 

 

1) A
 képviselő-testület a Biatorbágy Fő u. 57. 
szám alatti ingatlan megvásárlásához ko-
rábban nyújtott támogatásokat követően to-
vábbi 800.000.- forint támogatást nyújt az 
általános tartalékkeret terhére a Torbágyi 
Református Egyházközségnek az azóta 
megvásárolt ingatlanon álló épület lebontá-
sához; 
 

2) f
elhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

165/2017.(VI.29.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme 

bábos nap támogatásáról 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ kérelmét a 2017. évi bábos nap 
támogatásáról szóló kérelmet.  

A képviselő-testület 500 000 forinttal támogatja a 
2017. évi bábos nap megrendezését és annak fede-
zetét a civil szervezetek támogatási kerete terhére 
biztosítja; 

 

Felkéri a polgármestert a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ alapító okiratának módosítására a Nagy u. 
31. sz. ingatlan felvételére az intézmény feladat-
ellátási helyei sorába. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály, Pénzügyi 
Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

166/2017.(VI.29.) határozata 

a Digi Kft. bázisállomás telepítésére vonatkozó 
kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Digi Kft. által Biatorbágy területén létesíteni kívánt 
bázisállomásokkal kapcsolatban a következő döntést 
hozza: 

 

1. A 2401 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű 
ingatlan vonatkozásában támogatja a Digi 
Kft. által telepítendő bázisállomás létesíté-
sét azzal a kitétellel, hogy kialakítását te-
kintve egyedi, monolitikus szerkezet kívána-
tos; 
 

2. A Szabadság út – Levél utca – Füzes utca – 
Kolozsvári utca által határolt telektömb vo-
natkozásában nem támogatja a Digi Kft. ál-
tal telepítendő bázisállomás létesítését; 
 

3. A mobilszolgáltatás fejlesztését elősegíteni 
kívánva támogatja további – műszaki, tele-
pülésrendezési és településképi megfonto-
lásoktól vezetett – egyeztetés folytatását a 
Digi Kft-vel a bázisállomás telepítésére szó-
ba jöhető terület tárgyában; 

 

4. A 2401 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fel-
hatalmazza a polgármestert a Digi Kft-vel 
létrejövő bérleti szerződés megkötésére és 
a második bázisállomás telepítésére szóba 
jöhető terület meghatározására vonatkozó 
egyeztetési tárgyalások folytatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építésügyi Szolgáltatási 

Pont 

 

Tarjáni István s.k.     dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                      jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

167/2017. (VI. 29.) határozata 

 

A Tópark településrendezési szerződésének mó-
dosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Tópark településrendezési szerződésének módosí-
tásáról szóló előterjesztést megismerte, és az alábbi 
döntést hozza: 

 

1) az Útnet Építő Kft. által kérelmezett teljesí-
tési határidő módosításhoz hozzájárul, és a 
Biatorbágy Város Önkormányzata valamint 
az Útnet Építő Kft. által 2016. július 7. nap-
ján kötött településrendezési szerződés 7. 
pontjába foglalt bölcsődei és óvodai csoport 
szobák ingyenes használatba adásának 
2018. március 31-re, vagy a legelső lakó 
beköltözésének időpontjára történő módosí-
tását elfogadja; 

2) felhatalmazza a polgármestert a fenti tarta-
lommal történő szerződés módosítás aláírá-
sára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Építési pont 

  

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

168/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep 
intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata megtárgyalta a 
Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával 
kapcsolatos közbeszerzésről szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 

22. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdése szerint a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 23-27.; cégjegyzékszám: 
Cg- 01-10-042451, nyilvántartja a Fővárosi 
Bíróság, mint Cégbíróság; adószám: 
10898824-2-44; statisztikai számjel: 
10898824-4100-114-01) közös ajánlatkérő-
ként a Biatorbágy, Külterületi szennyvízte-
lep Rács- és homokfogó épület kivitelezési 
tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás-

ban meghatalmazza a Fővárosi Vízművek 
Zrt-t. a közbeszerzési eljárás lefolytatásá-
val; 

 

23. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bia-
torbágy Város szennyvízkezelését végző 
szennyvíztisztító telep intenzifikálásról 
(szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítés) 
szóló Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő 
Megvalósítási megállapodást aláírja és a 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

169/2017.(VI.29.) határozata 

A 092/1 hrsz-ú legelő művelési ágban nyilvántar-
tott ingatlan NFA-tól való megszerzéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél ké-

relmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyon-

kezelésében) lévő Biatorbágy, Forrás utca 

092/1 helyrajzi számon felvett, legelő meg-

nevezésű, 4018 m2 területű ingatlan 1/1 tu-

lajdoni hányadának megvásárlását, 

2. az ingatlant az Önkormányzat a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1 
pontjában meghatározott Településfejlesz-
tési feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és közterület/út célra kí-
vánja felhasználni, 

3. értékbecslést készített az ingatlan értékének 
megállapítására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdál-

kodási Osztály 

  

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

170/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy 02/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
csatolásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és 
a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja, 
a Biatorbágy 02/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe vo-
nását. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint az ingatlan 
tulajdonosa vállalja, hogy viseli a belterületbe vonás-
sal járó költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

171/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy 6715/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 6715/2 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 

 

2) A Lejtő utca 10 m szélességű kiszabályozá-
sa céljából az ingatlan közterülettel határos 
„telek be nem építhető része” jelölésű telek-
részét „kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magán út” területként kell kialakítani és az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni; 

 

3) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda   kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel; 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a vonatkozó eljárások megindí-
tására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                   jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

172/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3604/2 hrsz-ú, illetve a válto-
zási vázrajz szerinti telekalakítást követően kialakuló 
3604/4 és 3604/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe voná-
sát az alábbi feltételekkel: 

 

4) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási 
terv a Naphegy-köz 10,5 m-ben meghatáro-
zott szélességű kiszabályozását irányozza 
elő. 
Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és 
a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatásával végrehajtják a szabályozást 
és az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadják a 3604/2 hrsz-ú ingatlanból a válto-
zási vázrajz szerint 3604/3 hrsz-ra kerülő, 
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magán-
út” megnevezésű területrészt. 

 

5) A kiszabályozott területrészt „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” területként 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezettet-
ni. 

 

6) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

7) A Képviselő-testület a 3604/2 hrsz-ú ingat-
lanból kiszabályozásra kerülő, a változási 
vázrajz szerint 3604/3 hrsz-ú, „kivett közfor-
galom elől el nem zárt magánút” területrészt 
ajándékként elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. Jelen határozati 
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javaslat mellékletét képezi a tervezett telekalakítást 
rögzítő változási vázrajz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                           jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

173/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágy 4914 hrsz-ú zártkerti ingatlan zártkerti 
„fásított terület” művelési ágának „művelés alól 

kivett terület”-re történő átvezetéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. az önkormányzat tulajdonában lévő Biator-
bágy 4914 hrsz-ú zártkerti ingatlan művelési 
ágát „fásított terület” művelési ágának „mű-
velés alól kivont terület”-ként történő feltün-
tetéséhez hozzájárulását megadja, 

2. kéri a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatal 
Osztályától az átvezetést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                         jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

174/2017.(VI.29.) határozata 

Intézményi nyári karbantartási feladatokról 

Az önkormányzati vagyonelemek értékének meg-
őrzéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyonele-
mek értékének megőrzéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a felmérés elkészítéséhez szüksé-
ges 6.044 eFt-os forrást az általános tarta-
lékkeret terhére biztosítja; 

2) Felhatalmazza a polgármestert a felmérés 

elkészítéséről szóló szerződés aláírására 
oly módon, hogy a feladat elkészítésének 
határideje 2017. szeptember 30.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                    jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

175/2017.(VI.29.) határozata 

a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdál-
kodási Társulással összefüggő kérdésekről 

 

1) B
iatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Duna-Vértes Köze Hul-
ladékgazdálkodási Társulás Társulási Megálla-
podásának módosításáról szóló előterjesztést. 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-
testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § 
(2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdál-
kodási Társulás Társulási Megállapodásának vo-
natkozó rendelkezései alapján – minősített több-
séggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, 
hogy Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt 

hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányí-
tó Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birto-
kában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.  

 

2) B
iatorbágy Város Önkormányzat Képviselő–
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továb-
bá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alapján – minősített 
többséggel hozott határozatával – hozzájárul ah-
hoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkor-

mányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó 
részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) 
sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése 
és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli 
hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból ki-
lépjen. 
 

3) B
iatorbágy Város Önkormányzat Képviselő–
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továb-
bá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alapján – minősített 
többséggel hozott határozatával – hozzájárul ah-
hoz, hogy Szigethalom Város Önkormányzata a 

Társulási Megállapodás vonatkozó részében, va-
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lamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határoza-
tában (A változat) előírtak teljesülése és a 
KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzá-
járulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen. 
 

4) B
iatorbágy Város Önkormányzat Képviselő–
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továb-
bá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alapján – minősített 
többséggel hozott határozatával – hozzájárul ah-
hoz, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 

Társulási Megállapodás vonatkozó részében, va-
lamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határoza-
tában (A változat) előírtak teljesülése és a 
KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzá-
járulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. július 1. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

   polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

176/2017.(VI.29.) határozata 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítását. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva  

 

módosítja 

 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratá-
nak következő pontjait:  

 

1. ........................................................................................................................................................................................  
Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 41-42.§ alapján 
gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása, 
nevelése; a Gyvt. 21-21/A. § alapján konyhai 
feladatok ellátása. 

2...............................................................................................................................................................................  
Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 
bölcsőde a családban nevelkedő a Gyvt. 42. 
§(1) bekezdésében meghatározott életkorú 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosítja. A bölcsőde 
az alapellátáson túl szolgáltatásként 
játszócsoport működtetésével, időszakos 
gyermekfelügyelettel, gyermeknevelési, 
étkeztetési tanácsadással segíti a családokat. A 
bölcsőde saját konyha működtetésével biztosítja 
a gyermekétkeztetés ellátását, az alapanyagok 
beszerzésétől az ételek elkészítésén át az 
ellátottak részére történő feltálalásig. A 
munkáltató azon munkakörökben dolgozók 
részére, akik közvetlenül részt vesznek a 
gyermekek élelmezésében, az ételek 
elkészítésében, szállításában, illetve a 
gyermekek étkezésének bonyolításában, a 
munkahelyükön étkeztetési ellátást biztosít. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

        

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                  jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

177/2017.(VI.29.) határozata 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Módosító 
okiratának elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde alapító 
okiratát módosító okiratot. 

 

A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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Tarjáni István s.k.                dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

178/2017.(VI.29.) határozata 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Ok-
iratának elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határo-
zat mellékletét képezi. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

        

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                         jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

179/2017.(VI.29.) határozata 

Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonp-
rofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Biatorbágyi Közösségi Média Szolgál-
tató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kineve-
zéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 

1) tudomásul veszi Kiss-Dukai Andrea felmon-
dását és ügyvezetői munkaszerződését a 
30 napos felmondási idő leteltével 2017. jú-
nius 30. napi hatállyal megszünteti; 
 

2) a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezető feladatainak ellátá-
sával 2017. július 1-jei hatállyal a Kft. eddigi 
értékesítési és gyártási igazgatóját, Dr. Tóth 
Márton Lászlót bízza meg havi bruttó 
456.870 Ft,- ügyvezetői bér megállapításá-
val, 
 

3) felhatalmazza a polgármestert a munka-
szerződés aláírására és a jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 
 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                              jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

180/2017.(VI.29.) határozata 

„Dévay Gyula Közművelődési Díj” kitüntetés 
adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-
tak alapján Szakadátiné Gueth Zsuzsanna részére 
„Dévay Gyula Közművelődési Díj” kitüntetést ado-
mányoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

Végrehajtásért felelős: kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                 jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

181/2017.(VI.29.) határozata 

Pest Megyei Kitüntetésekről 

„Kulturált Települési Környezet Díj adományozá-
sáról” 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének a kitün-
tető díjak alapításáról és adományozásának rendjé-
ről szóló 6/2015. (V. 11) önkormányzati rendelete 
alapján a Sándor-Metternich Kastély felújított épület-
részét Kulturált Települési Környezet Díjra felterjesz-
ti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. július 24. 

Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 
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  polgármester                               jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

182/2017.(VIII.10.) határozata 

a Budapest-Balaton kerékpárút biatorbágyi háló-
zati elemeiről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztése Budapest-
Etyek szakasz beruházás kapcsán Biatorbágy köz-
igazgatási területén tervezett hálózati elemekkel 
kapcsolatban a következő döntést hozza: 

 

1. a Via Futira Kft. által megküldött hálózati 
elemek tervének kiegészítését a Tópark III. 
ütem területe mellett a 47°27′25.74″ és a 
18°52′38.97″ pontnál lévő vízátvezető mű-
tárgynál a Tópark irányába történő átjutás 
biztosításával támogatja, 

2. Biatorbágy közigazgatási területét érintően 
a Via Futura Kft. által megküldött hálózati 
elemek tervét elfogadja, 

3. A kerékpárút megvalósítása során kivágan-
dó fák helyett más helyen, azok pótlására 
fák telepítését javasolja. 
 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a hálózati elemek tervének a 
fentiek szerint történő véglegesítéséről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

Tarjáni István s.k.               dr. Kovács András s.k. 

 polgármester                  jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

183/2017.(VIII.10.) határozata 

A Nagydobronyi Református Egyházközség ké-
relméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. 2

50.000.- forint támogatást biztosít  a 2017. 

évi költségvetés civil pályázati keretéből a 

Nagydobronyi Református Egyházközség 

részére, a 2017. augusztus 12-én megren-

dezésre kerülő családi csendes nap meg-

rendezéséhez, 

2. F

elhatalmazza a Polgármester a támogatási 

szerződés aláírására, és a megítélt összeg 

átutalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.           dr. Kovács András s.k. 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

185/2017.(VIII.10.) határozata 

A Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos 
költségekről 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Juhász Ferenc szobor állí-
tásával kapcsolatos költségekről szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza: 

 

a) biztosítja a szoborállításhoz kapcsolódó 
környezetrendezési kivitelezési munkák 
költségeit bruttó 10.857.909,- Ft ösz-
szegben Út-Közmű-Gép Kft. (2030 Érd, 
Thököly Imre u. 54.) kivitelező árajánla-
ta alapján, a 2017. évi költségvetés ál-
talános tartalék keretéből. 
 

  

Határidő: 60 nap 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 

Tarjáni István s.k.                  dr. Kovács András s.k. 

polgármester                          jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

186/2017.(VIII.10.) határozata 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft üzleti tervének elfogadásáról és a járóbeteg-
szakellátást érintő óraszámok átcsoportosításá-

ról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Biatorbágy Város Egés-
zségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervének elfo-
gadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi dön-

tést hozza: 

 

1. Biatorbágy Önkormányzata 2017. október 1. 
napjától a járóbeteg-szakellátás tekinteté-
ben a területi ellátási kötelezettségén kívül 
eső települések lakosai számára az ellátás 
térítés ellenében vállalja. 

2. jóváhagyja a Biatorbágy Város Egészség-
ügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévre vo-
natkozó üzleti tervét, továbbá kéri, hogy a 
2018. évi üzleti tervben kalkuláljon a piaci 
alapon történő helyiséggazdálkodással. 

3. A Nemzeti Alapkezelővel a járóbeteg-
szakellátásra kötött finanszírozási szerző-
désbe foglalt heti óraszámok átcsoportosí-
tására vonatkozóan kérelmet nyújt be az 
Országos Tisztiorvosi Hivatal felé a mellé-
kelt táblázat szerint óraszámokkal. 

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésé-
ről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8.§. (1) 
bekezdés d) pontjára hivatkozva, mint 
Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy 
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi 
feltételeket az átcsoportosítással érintett 
szakmák tekintetében biztosítja. 

5. Továbbá nyilatkozik az egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 8.§. (1) bekezdés e) pontjá-
ra hivatkozva, hogy az átcsoportosítással 
létrejövő állapot nem ütközik az egészség-
ügyi szolgáltató pályázaton vállalt kötele-
zettségeibe, és megfelel a Tv 4/A.§.(3)-(6) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a területi ellá-
tási kötelezettség bővítése céljából kezde-
ményezzen a környező települések önkor-
mányzataival tárgyalásokat. 

 

A határozat mellékletét képezi Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. II. félévre 
vonatkozó üzleti terve és az Országos Tisztiorvosi 
Hivatal felé benyújtásra kerülő kérelem 1. számú 
melléklete. 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István s.k.                 dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                                   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

187/2017.(VIII.10.) határozata 

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” (kódszám: 
PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívás-

ról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatására kiírt pályázatról 

szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1) hozzájárul, hogy az önkormányzat pályáza-

tokat nyújtson be az „Önkormányzati tu-

lajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című 

(PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú) 

felhívásra az alábbi két pályázat vonatkozá-

sában: 

 

b) a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. sz. 

(hrsz: 1510) alatti ingatlanban - az 

Egészségházban kialakítandó köz-

ponti orvosi ügyeletre. A pályázaton 

való induláshoz szükséges - a beruhá-

zás tervezett költségének - 15 %-át, 

mint saját forrást, azaz bruttó 4.020.000 

Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általá-

nos tartalék keretéből biztosítja; 

c) a 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8-10. 
sz. (hrsz: 963/1; 1002/6) alatti ingatlan-
ra tervezett biai alapellátást szolgáló 
Decentrum építésére. Egyúttal az 

SchM Stúdió Kft. (székhely: 1151 Bu-
dapest, Platán u. 30/b, cégjegyzék-
szám: Cg. 01-09-910426) tervező iro-
dától megrendeli a Biatorbágy, Sza-
badság u. 8-10. szám alatti háziorvosi 
rendelő 1. számú koncepcióterv válto-
zat szerinti engedélyezési tervét, a terv 
elkészítéséhez szükséges bruttó 
3.050.000,- Ft költséget a 2017. évi ál-
talános tartalékkeretéből biztosítja, a 
kiviteli tervek megrendeléséről a pályá-
zat elfogadásával egyidejűleg dönt. A 
pályázaton való induláshoz szükséges - 
a beruházás tervezett költségének - 15 
%-át, mint saját forrást, azaz bruttó 
24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költség-
vetés általános tartalék keretéből bizto-
sítja. 
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2) Felkéri a Beruházási és Vagyonkezelési 

Osztályt, hogy a pályázati anyag benyújtá-

sához szükséges dokumentumokat a be-

nyújtáshoz készítse elő. 

 

Határidő: 2017.augusztus 24. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkeze-

lési Osztály 

Tarjáni István s.k.                   dr. Kovács András s.k. 

  polgármester                               jegyző 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

188/2017.(VIII.10.) határozata 

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgaz-

dálkodás korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” (kódszám: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Települések felszíni csa-
padékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” (kódszám: 
PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot 
nyújt be a „Települések felszíni csapadék-
víz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésé-
nek támogatása Pest megye területén” cí-
mű (PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú) 
felhívásra.  

2) A pályázaton az Orgona - Raktár utca csa-
padékcsatorna elnevezésű pályázattal indul, 
mely a 2011/14, 2001, 2011/2, 019/19, 
016/12, 015/26 hrsz-ú ingatlanokat érinti.  

3) A pályázati önrészhez szükséges bruttó 
10.312.688 Ft-ot a 2017. évi költségvetés 

általános tartalékkeretéből biztosítja. 
 
Határidő: 2017. szeptember 10. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet 

 

Tarjáni István s.k.                    dr. Kovács András s.k. 

    polgármester                                      jegyző 

 
 


