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A TELEPÜLÉS INTÉZMÉNYEI,

FÕKÉNT A TÉRSÉGET IS ELLÁTÓK JELLEMZÕI,

ELSÕSORBAN A KULTÚRA, AZ OKTATÁS, A TUDOMÁNY,

A KUTATÁS, AZ INNOVÁCIÓ, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS

ELLÁTÁS TERÜLETÉN, AZ IGAZGATÁSI ÉS RENDÉSZETI SZERVEK

7.1. Biatorbágy kulturális intézményei

7.1.1. A Faluház
A település szellemi-kulturális életének legfonto-
sabb helyszíne, központja a Faluház. Az 1992-
ben mûvelõdési házzá alakított régi vasútállomás
épülete mellé 2006 augusztusában elkészült a
300 fõt befogadó új, többcélú nagyterem. Az ön-
kormányzat saját finanszírozásban, mintegy 500
millió Ft-os beruházással elkészült mûvelõdési
intézmény jobb felépítést, jobb szereplési lehe-
tõségeket biztosít a községben született és lakó
elõadómûvészek, a Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény (rövidített nevén
PMAMI), valamint számos kulturális egyesület, il-
letve meghívott vendégmûvész és együttes szá-
mára.

A helyi igények kielégítése mellett térségi
rendezvényeknek is helyet ad, sõt a budapesti
közönség érdeklõdésére is számít, színvonalas
jazz- és egyéb könnyû-, illetve komolyzenei ren-
dezvényeivel, színházi elõadásokkal. A jó ízléssel
berendezett, kiváló akusztikájú nagyterem jól
együtt él a több mint 120 éves patinás, helyi vé-
dettség alatt álló egykori vasútállomás-épülettel,

térbeli elhelyezkedésével a település és térsége
igazi szellemi, mûvelõdési centrumává vált.

A Faluház emeletén egy 80 fõs, 60 m2-es
klubterem, egy kisebb, 30 fõs, 30 m2-es klub-
helyiség található, valamint 3 kisebb méretû
irodahelyiség. Minden helyiségben a PMAMI
mûvészeti oktatása folyik, illetve kiselõadások,
bemutatók, klubfoglalkozások tartására hasz-
nálják.

A földszinti klubterem, 50–70 fõs, 40 m2-es,
ott szintén klubfoglalkozásokat tartanak, sakk-
kör, bemutatók stb.

Pinceklub a felújítás során került kialakításra,
30 m2-es, fõként mozgásos foglalkozások tartásá-
ra használják, közvetlen kapcsolatban áll a nõi és
férfizuhanyozókkal, öltözõkkel.

A Faluházhoz tartozik még a külön épü-
letben lévõ 120 m2-es, 100-120 férõhelyes
Közösségi Ház, ahol kulturális rendezvények
széles skáláját rendezik meg, civil szervezetek
összejövetelei, egyházi rendezvények, bemu-
tatók, kamarazenei események stb. Szervezeti-
leg szintén a Faluházhoz tartozik az ugyancsak
külön épületben mûködõ Karikó János Könyv-
tár.
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A Faluház 2004 márciusában a Budapesti
Mûvelõdési Központtal közösen pályázatot adott
be az Európai Szociális Alap és a Humánerõfor-
rás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság
által kiírt uniós pályázatra. A fenti címen kiadott
pályázatot a kiírásban meghatározott célokat és
lehetõségeket szem elõtt tartva, „PALLÓ – Az
élethosszig tartó tanulás információs, felkészítõ
és segítõ hátterének biztosítása a közmûvelõdési
intézményekben” címmel dolgozták ki.

A program fõ feladata, célja: a felnõttképzés
bármely formájába bekapcsolódni kívánók szá-
mára tájékoztatás, útmutatás nyújtása, amely ki-
terjed a képzési témákra, formákra, támogatá-
sokra, jogszabályokra, munkaerõ-piaci szem-
pontokra, egyéni jellemzõkre, ösztönzés az önál-
ló tanulásra, alternatív tanulási módok népszerû-
sítése (pl. e-learning), az önálló tanulás segítése,
tanuló közösségek, klubok mûködtetése.

A Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyv-
tár a fõ pályázó BMK konzorciumi partnereként
vett részt a projekt kidolgozásában, és részt vesz
a végrehajtásban. A projekt Zsámbéki-medencei
központja a Faluház.

A „PALLÓ – Az élethosszig tartó tanulás in-
formációs, felkészítõ és segítõ hátterének biztosí-
tása a közmûvelõdési intézményekben” címû
projekt a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program 3.5.4 – „A felnõttképzés hozzáférésé-
nek javítása a rendelkezésre álló közmûvelõdési
intézményrendszer rendszerszerû bevonásával”
címû intézkedésének keretében valósul meg. A
projekt célja a felnõttképzésbe való bekapcsoló-
dást, a lemorzsolódás csökkentését segítõ szol-
gáltatások biztosítása a közmûvelõdési intézmé-
nyekben, a mûködtetéshez szükséges személyi
és internetes háttér megteremtésével. A Buda-
pesti Mûvelõdési Központ, valamint a Biatorbá-
gyi Faluház és Karikó János Könyvtár 2005. feb-
ruár 1-jén kezdte el a munkát, amelynek támo-
gatott szakasza 2007. január 31-ig tart. A projekt
során kifejlesztett képzések, információs rend-
szerek, szolgáltatások legalább 2012. január
31-ig elérhetõk lesznek. A projekt során kifejlesz-
tenek és elindítanak egy felnõttképzési konzu-
lensképzést, amely képessé teszi a mûvelõdési
szakembereket arra, hogy a felnõttképzés és -ok-

tatás bármely formájába bekapcsolódni kívánók
számára tájékoztatást, útmutatást nyújtsanak.

Létrehoztak egy internetes információs rend-
szert, amely összegyûjti és könnyen elérhetõvé
teszi a felnõttképzési információkat, lehetõvé te-
szi a helyi információk elhelyezését, és segíti a
konzulensek kapcsolattartását.

A Faluház nagytermének avatásával egyidõ-
ben nyílt meg „A jövõ által ismerjük meg a múl-
tat” címû régészeti kiállítás, mely kizárólag a tele-
pülés területén az elmúlt 15 év alatt feltárt lelet-
anyagra épült. Ez a település léptékéhez képest
egyedülálló kiállítás létrejötte Biatorbágy tudatos
községpolitikájának köszönhetõ, mely környeze-
tének dinamikus átalakulása adta lehetõséget ki-
használva, lehetõséget adott a jövõ generációnak
a múlt örökségének megismerésére.

7.1.2. Karikó János Könyvtár
A biai könyvtár elõször a tanítói lakás melléképü-
letében létesült, egy néhány négyzetméteres szo-
bában, késõbb pedig a valamikori római katoli-
kus iskola, majd pártház épületébe költözött.
1975-ben a nyolcezer darabos állomány már 50
négyzetméteren nyert elhelyezést. 1977. január
elsejétõl fõállású könyvtárost alkalmaztak, az in-
tézmény színpadként is használt olvasóteremmel
bõvült, megindult a raktári katalógus építése, fo-
lyóirat-olvasási lehetõséggel bõvült a szolgáltatás.
Ekkortól vállalta a könyvtár más közmûvelõdési
tevékenységek ellátását is (klubkönyvtár).

A rendszerváltást követõen részben önálló-
sodtak a kulturális csoportok. Biatorbágy Nagy-
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község Képviselõ-testülete 1990–1991-ben ön-
álló közmûvelõdési intézmény létrehozását indí-
totta el. Az 1992. április 23-án született döntése
értelmében a könyvtár szervezetileg egyesült a
felavatott Faluházzal. Ebben az évben a biai épü-
letben a kölcsönzési tér a belsõ színpad lebontá-
sával, és egyéb felújításokkal 25 négyzetméterrel
tovább növekedett, ekkor érte el a mai állapotot.
1992. szeptember 20-án ünnepség és kiállítás
keretében a könyvtár felvette a Karikó János ne-
vet. A könyvtári szakfeladatot a községben két
fõállású személy látja el. A könyvtári szolgáltatás
számítógépesítésére a Faluház megvásárolta a
katalógusépítésre alkalmas számítógépes progra-
mot, leltározáskor pedig a könyvek azonosítására
alkalmas vonalkódot használ. Megkezdõdött a
helytörténeti irat- és könyvgyûjtemény kialakítá-
sa is. 2006-ban a könyvtár is bekapcsolódott az
e-Magyarország programba, lehetõvé téve ezzel
az ingyenes internethasználatot az érdeklõdõk
számára. A könyvtár ma 23 792 kötettel rendel-
kezik, a kikölcsönzött kötetek száma 15 674, a
személyes használók száma 8644 fõ volt 2006-
ban. Naponta 10–18-ig tart nyitva.

7.2. Biatorbágy oktatási intézményei

7.2.1. Biatorbágyi Napközi Otthonos Óvoda
Az elsõ óvoda Bián 1885-ben, Torbágyon 1887-
ben nyitotta meg kapuit. A háború után mindkét
óvoda új helyre költözött, majd létesült egy har-
madik intézmény is Torbágyon a régi iskola átala-
kításával.

A település önkormányzata saját és pályáza-
ton nyert pénzek felhasználásával rendszeresen

gondoskodik a régebbi óvodaépületek felújításá-
ról, korszerûsítésérõl, bõvítésérõl.

Az új lakóterületek szaporodásával, ahová
fõleg fiatal családok költöztek, a férõhely-bõvítés
sürgetõ feladattá vált. 2005 nyarán az óvodai túl-
jelentkezésekbõl adódóan Biatorbágy Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete zöldmezõs beruházással
100 férõhelyes, új óvoda építésérõl döntött. Az
új óvoda határidõre elkészült, teljesen felszerel-
ve, berendezve, a hatósági elõírásoknak megfe-
lelve 2006. október 2-a óta fogadja a gyerekeket.
Az új, kétszintes épület négy önálló foglalkozta-
tót, a hozzájuk tartozó vizesblokkokat, korszerû-
en felszerelt melegítõkonyhát, orvosi szobát,
tornaszobát, adminisztrációs irodát, tantestületi
és könyvtártermet tartalmaz, minden elõírás sze-
rinti kisegítõ helyiséggel együtt. A két szint között
a lépcsõn kívül lift is biztosítja a közlekedést, így
az épület mozgáskorlátozottak fogadására is al-
kalmas.

Az óvodákban jelenleg 390 férõhely áll a ki-
csik rendelkezésére, az óvodapedagógusok szá-
ma 39 fõ.

2006-ban a települési képviselõ-testület a
Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértésével
német nemzetiségi óvodai csoport létrehozását
is elindította.

7.2.3. Biatorbágyi Általános Iskola
Bián a 17. század második felében református,
majd késõbb katolikus iskola alakult. Torbágyon a
18. század elejétõl mûködött katolikus iskola. A
jelenlegi épületekben Bián 1956-tól, illetve Tor-
bágyon 1977-tõl kezdõdött meg az oktatás. A két
iskola integrációja 1997. augusztus 1-jén jött létre.
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Az intézmény 8 évfolyammal mûködõ általá-
nos iskola, ahol emelt szintû angol, német nyelv,
valamint enyhe fokban értelmi fogyatékos tanu-
lók oktatása folyik. Az általános iskolában 1993
óta mûködik a megyei és országos szinten is
eredményeket felmutató német nemzetiségi ok-
tatás, mely a település kulturális életében is fon-
tos szerepet játszik.

Különösen fontos szerepet tulajdonítanak az
új, egyre inkább az alapmûveltség részévé váló
mûveltségi területek oktatásának is, mint például
a számítástechnika.

Tanulólétszáma a fiatal, részben már gyer-
mekes családok betelepülése miatt fokozatosan
növekvõ. Jelenleg a tanulólétszám 670 fõ, más
településekrõl bejárók száma 46 fõ. Hét tanuló
részesül sajátos nevelésben. Pedagógusok száma
68 fõ. Tanteremszám 34 db.

Az iskola a 2001–2002-es tanévben végzett
országos felmérések alapján jó minõsítést kapott,
ami annak is következménye, hogy az önkor-
mányzat kiemelten támogatja. Oktatási szakértõ-
ket alkalmaz, kötelezõ mértéket meghaladó, dif-
ferenciálásra alkalmas bérkeretet biztosít, a pá-
lyázatokhoz önerõt is jelentõ több milliós pénz-
keretet különít el, két számítógépterem finanszí-
rozását, pedagógusok számítógépének önrészét
vállalta át, támogatja a pedagógusok továbbkép-
zését, az önkormányzati tulajdonú iharosi, fo-
nyódligeti üdülõkben folyó táboroztatást. Igen
fontos, hogy folyik a helyi tananyag összeállítása.

2005-ben az önkormányzat elkészíttette a
település oktatásfejlesztési koncepciójának dön-
tés-elõkészítõ tanulmányát, mely a két meglévõ
iskola bõvítési, korszerûsítési lehetõségeivel, va-

lamint egy új 32 tantermes, 32+2 tanulócsopor-
tos komplex épületegyüttes kialakításának lehe-
tõségeivel foglalkozik.

7.2.4. Német nemzetiségi tagozat
Buda 1686. évi felszabadítása után Farkas István-
nak, Bia és Torbágy földesurának hívására német
telepesek érkeztek Torbágyra, akik a 150 éves tö-
rök háború után teljesen elpusztult vidéket újra
felvirágoztatták. Mély istenhitük, szorgalmuk, ta-
karékos életmódjuk gyakran átsegítette õket a ne-
hézségeken. Hamarosan iskolát és a középkori
templom romjainak felhasználásával templomot
építettek, ahová gyermekeiket járatták. A német
családok egy része Bián is megtelepedett. Hûen
õrizték nyelvüket, szokásaikat egészen 1946-ig,
amikor a németajkú lakosság jelentõs részét tragi-
kus körülmények között kiûzték az országból.

A rendszerváltozást követõen – 1993-ban – a
környezõ településekhez hasonlóan Biatorbá-
gyon is megfogalmazódott az igény a német
nemzetiségi oktatás beindítására, hiszen sokan
érezték a múlt, a német nyelv és kultúra megõr-
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zésének felelõsségét. A német nemzetiségi ta-
gozaton a diákok 1–8. osztályig, heti 5–6 órá-
ban tanulják a német nyelvet és irodalmat nem-
zetiségi tankönyvekbõl. A tanulók év végén két-
nyelvû (német– magyar) bizonyítványt kapnak.
Az oktatás tartalma többrétegû. Fontos az isme-
retközlés, mely nyelvtanításból, versek, dalok,
mesék, mondókák, gyermekjátékok, kiszámo-
lók megtanulásából és történelmi vonatkozású
olvasmányok megismerésébõl tevõdik össze. Az
oktatás másik alappillére a hagyományõrzés, az
élõ kultúra megismerése. Ezen belül mestersé-
gek, népszokások, ünnepek, népviselet, tánc,
nyelvjárások, ételek és étkezési szokások megis-
merése. A német nyelv és irodalom tantárgyak
mellett jelentõs szerepet kap a német nemzeti-
ségi ének és tánc, valamint a német hon- és
népismeret oktatása.

A német nemzetiségi oktatás helyi sajátossá-
gai: projektorientált oktatás, nyelvoktatás cso-
portbontásban, részvétel házi, területi, megyei és
országos versenyeken, nyelvoktató erdei táborok
szervezése, egyhetes nyelvgyakorlat minden 7.
osztályos tanulónak Fertõdön, nyelvgyakorlat le-
hetõsége Herbrechtingen testvérvárosban, rész-
vételi lehetõség a német nemzetiségi kórusban,
német nemzetiségi ének-zene és táncoktatás,
testvériskola kapcsolat Iklad és Vecsés települé-
sekkel, széles körû kapcsolat helyi és környékbeli
civil szervezetekkel.

7.2.5. Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
Biatorbágyon a zenei alapképzést a Pászti Miklós
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény végzi.

Biatorbágyon 1992. február 1-jén kezdte
meg mûködését az önkormányzati zeneiskola a
Községháza termeiben, e kényszerû együttlét
után az õszi iskolakezdésre jelentkezõ mintegy
130 diák már a májusban átadott Faluházban
kezdhette meg az új tanévet.

Az intézmény 1993-ban erkölcsi és anyagi
támogatást kapott a Pászti Miklós Alapítványtól.
Az alapítvány célja a zenei élet fejlesztõ támoga-
tása, és Pászti Miklós munkásságának, emléké-
nek ápolása. Az iskola ettõl kezdve Pászti Miklós
Zeneiskola néven szerepelt. Pászti Miklós a Ma-

gyar Állami Népi Együttes, majd az Állami (ma
Nemzeti) Énekkar karnagya volt, világhírû kórus-
mûvei, népdalfeldolgozásai, elismert zenei mun-
kássága kötelezettséget rónak az iskolára. Az in-
tézmény ápolja és átadja az európai kultúra mel-
lett a sokszínû magyar népi kultúrát és hagyo-
mányt, megõrzi annak értékeit.

1996 szeptemberétõl az intézmény a zene
mellett három új mûvészeti ágban kezdte meg az
oktatást: magyar néptánc, képzõmûvészet és
bábmûvészet tanszakon. Ettõl kezdve nevezik
Pászti Miklós Mûvészeti Iskolának.

Az iskola megfelelõ képzést, lehetõséget
nyújt a mûvészeti pályára készülõ, tehetséges
növendékek számára az alapok megszerzéséhez.

A Pászti Miklós mûvészeti iskola sok kis-
együttest és csoportot mûködtet színvonalasan,
ahol az amatõr hangszeres, énekes, tánc- és báb-
együttesek utánpótlásáról is gondoskodnak. A
mûvészeti iskola része lett a község kulturális éle-
tének, rendszeresen tart hangversenyeket, taná-
rok és diákok részvételével, táncbemutatókat,
táncházakat, képzõmûvészeti és bábmûvészeti
kiállításokat.

Minden év tavaszán névadójuk tiszteletére
az iskola, a Pászti Miklós Vegyes Kórus és az Ala-
pítvány közös rendezésében tartják a mára ha-
gyománnyá vált Pászti-napokat.

Az iskola közremûködõje a már hagyo-
mánnyá vált Koós Iván Gyermekbábos Találko-
zónak is.

Az 1992-ben alapított intézményben 364-en
tanulnak, a pedagógusok száma 18. Tizenkét
tanszakot mûködtet az iskola: szolfézs, zongora,
vonós, fafúvós, rézfúvós, ütõs, magánének, gitár,

84

Biatorbágy város 1192–1966–2007 7. FEJEZET



népi hangszerek, magyar néptánc, bábmûvészet,
képzõmûvészet szakokat. Az intézménynek vo-
nós és rézfúvós zenekara, klarinét kvintettje, cite-
razenekara és Orff ütõegyüttese mûködik.

7.3. Az egészségügyi, a szociális
és családügyi ellátás intézményei

A települési önkormányzatok egészségügyi fel-
adat- és hatásköreit tekintve az önkormányzat az
egészségügyi alapellátás keretén belül a háziorvosi
alapellátásról, a házi gyermekorvosi alapellátásról,
a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kap-
csolódó ügyeleti ellátásról, a védõnõi szolgálatról,
valamint az iskola egészségügyi ellátásról gondos-
kodik. A településen 2001 óta hetente egyszer
van nõgyógyászati rendelés, és havonta külön ter-
hesgondozás is. Rendelési idõ: 3 óra/hét. Beteg-
forgalom 1426 fõ/év. 2006-ban elkezdõdött egy
új egészségház építése. A nettó 1600 m2 alapte-
rületû új épület: pince, földszint, emelet + tetõ-
tér beépítésû, az egészségház funkción kívül he-
lyet kap még itt a családsegítõ szolgálat, és a vá-
rosüzemeltetés is. Az egészségház funkcionális

egységei közös elõtérbõl közelíthetõk meg, a csa-
ládsegítõ központ földszintjén az idõs emberek
számára kialakított klubszoba kap helyet, fölötte
irodákkal. A rendelõi szárny földszintjén fizikote-
rápiás kezelõ, tornaszoba, reumatológia, ortopé-
dia, pszichiátria, neurológia és vérvételi helyiség
lesz, az emeleten a nõgyógyászat, kardiológia,
diabetológia, és a szemészet kap helyet. Egyes
szakrendelõkben váltott szakorvosi rendelés fog
folyni az orvostechnológiai program szerint. A
pincében a városüzemeltetés helyiségei kapnak
helyet, a tetõtér elsõ ütemben nem épül be, de a
bõvítési lehetõség biztosított.

7.3.1. Háziorvosi alapellátás
Biatorbágyon az önkormányzat tulajdonában
lévõ épületekben kettõ + kettõ háziorvosi körzet
gondoskodik a háziorvosi alapellátásról.

A négy háziorvosi szolgálat megfelelõ hátte-
ret biztosít a lakosság alapellátásához.

A háziorvosok vállalkozói alapon gyakorolják
tevékenységüket, így az OEP által biztosított
egészségügyi finanszírozás közvetlenül õket illeti
meg. Az alapszerzõdések rögzítik a háziorvosok
rendelési idejét.

Szerzõdésekben az önkormányzat arra töre-
kedett, hogy biztosítsa a délelõtti-délutáni ren-
delés megtartását. Rendelési idõ: 20 óra/hét. Be-
tegforgalom: 52 140 fõ/év.

7.3.2. Házi gyermekorvosi ellátás
Biatorbágyon két gyermekorvosi körzet gondos-
kodik a korosztály egészségügyi alapellátásáról. A
gyermekorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételei
maximálisan biztosítottak. A rendelõk felszerelé-
se új, az elõírásoknak megfelelõ. A gyermekor-
vosok vállalkozói alapon gyakorolják tevékeny-
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ségüket, így az OEP által biztosított egészségügyi
finanszírozás közvetlenül õt illeti meg. Rendelési
idõ: 12 óra/hét. Betegforgalom: 15802 fõ/év.

7.3.3. Fogorvosi alapellátás
Biatorbágyon az önkormányzat tulajdonában
lévõ épületekben 2, saját rendelõben egy fogor-
vos gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. Az
önkormányzat rendkívül jelentõs beruházással
1998–1999-ben teljes körûen átalakította, felújí-
totta a fogorvosi rendelõt, valamint a kiszolgáló
helyiségeket. Ennek eredményeként egy minden
igényt kielégítõ két munkahelyes fogorvosi ren-
delõ jött létre, kulturált kiszolgálást nyújtva az
igénybevevõknek. A mûködés tárgyi, technikai
feltételei maximálisan biztosítottak.

A fogorvosok vállalkozóként gyakorolják te-

vékenységüket, így az állam által biztosított forrá-
sok õket illetik meg. Rendelési idõ: 30 óra/hét.
Betegforgalom: 7854 fõ/év.

Több, kifejezetten magánpraxist folytató fog-
orvos területi ellátási kötelezettség nélkül is mû-
ködik a településen.

7.3.4. Ügyeleti alapellátás
Biatorbágy képviselõ-testülete 2003-ban köz-
ponti helyen vállalkozási szerzõdés formájában
orvosi ügyeleti szolgálatot kezdett mûködtetni. A
háziorvosi szolgálatoktól függetlenül mûködõ
szervezet éjszaka és hétvégén Herceghalom és
Etyek ügyeletét is ellátja.

7.3.5. Védõnõi szolgálat
Az Anya- és Csecsemõvédõ Intézet, illetve a vé-
dõnõi szolgálat az önkormányzat tulajdonában
lévõ felújított, átépített, átalakított épületben

fejti ki tevékenységét. A szolgálat tárgyi és sze-
mélyi feltételei hosszú távon, megnyugtató mó-
don rendezettek. Az intézményen belül dolgo-
zók közalkalmazottként végzik munkájukat.

7.3.6. Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátással összefüggõ fel-
adatokat a gyermekorvosok, valamint a védõnõk
végzik. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásá-
nak pénzügyi alapját részben az OEP-finanszíro-
zás biztosítja, ezen felül a vállalkozói alapon mû-
ködõ gyermekorvos polgárjogi szerzõdéseket köt
az oktatási intézményekkel.

Az iskola-egészségügyi ellátás tárgyi feltételei
biztosítottak valamennyi oktatási intézményben.

7.3.7. Gyógyszertárak
Két magánkézben lévõ gyógyszertár mûködik a
településen: az Aranykereszt Gyógyszertár és a
Szent Erzsébet Gyógyszertár

7.4. Szociális intézmények

7.4.1. Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

A szolgálat a képviselõ-testület által létreho-
zott és mûködtetett intézmény.

A Biatorbágyi Családsegítõ Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat célja, hogy ellássa a
fenntartó önkormányzat, a hatályos törvények
és a vonatkozó rendeletek, valamint a szakmai
szabályok szerinti mûködésben a településen
élõk körében felmerülõ szociális és gyermekvé-
delmi feladatokat.

A cél elérése érdekében az intézmény
2005-ben az alábbi szolgáltatásokat mûködtette.

Szociális területen:
– Szociális étkeztetés: Az ellátottak közül a

jövedelmüktõl függõen 50%-os, illetve 100%-os
térítési támogatásban is részesülnek. A napi egy-
szeri melegételt a herceghalmi fõzõkonyhából,
az ügyfél lakására történõ szállításával végzi az
intézmény használatában lévõ autóval.

– Házi segítségnyújtás: Az ellátás keretében
alkalmazott munkatársak összetett feladatot vé-
geznek, pl. bevásárlás, étkeztetés, gyógyszerki-
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váltás, fürdetés, mosás, takarítás, a lakókörnyezet
rendben tartása, egészségügyi tevékenységek
(vérnyomás, vércukor mérése, sebkötözés stb.),
hivatalos ügyek intézése. Együttmûködnek a há-
ziorvosokkal, a szakorvossal, a pszichiátriai ellá-
tóval, a gyógyszertárakkal és az önkormányzattal
az ellátottak érdekében.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás kistér-
ségi szinten 2006 elején indult be. Jelenleg 15 fõ
veszi igénybe a segélyhívó készülékek kihelyezé-
sével mûködõ szolgáltatást.

– Családsegítés, ifjúságsegítés: A szolgáltatást
fõként a 19–60 éves korosztály veszi igénybe. Az
igénylõk legfõképpen családi és életviteli problé-
mákkal küzdenek, legfõképpen információt és
ehhez kapcsolódóan ügyintézést kérnek, fõleg a
bevezetett szociális információs szolgáltatást kö-
vetõen.

– Adománykezelés: a külön épületben lévõ
adományraktár hetente három alkalommal tart
nyitva, olyan idõpontokban, amikor a szolgálta-
tást a munkába járó emberek is elérhetik. Kará-
csony környékén több helyi vállalkozótól kapott
adományokat hordják szét a településen.

– Szociális információs szolgáltatás: Az ügyfél
egy helyen kap az elintézendõ kérdésére vonat-
kozó felvilágosítást, és az igénylést, ill. az ügyin-
tézést is innen indíthatja el. Ezzel az ellátással
széles körben biztosított az esélyegyenlõség, a
változó társadalomban való könnyebb eligazo-
dás és az érdekérvényesítés.

Gyermekvédelmi területen:
Gyermekjóléti szolgáltatás
A törvényben elõírt észlelõ- és jelzõrend-

szert mûködtet, amely lehetõvé teszi a gyerme-
keket általában veszélyeztetõ okok feltárását,
valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségé-
nek idõben történõ felismerését. Gyerekprogra-
mok, kirándulások, táborok, szervezésével
segíti a hátrányos helyzetû gyerekek beilleszke-
dését.

A szolgálat jövõ évi tervei között szerepel,
hogy birtokba veszik az újonnan megépülõ CsSK
épületét és elindítják az idõsek nappali ellátását.
Szeretnének még létrehozni házi gyermekfel-
ügyeletet is a településen.

7.5. Az önkormányzat felépítése,
mûködése

A település 2006. október 1-jén megválasztott kép-
viselõ-testülete a polgármesterrel együtt 14 tagú.

A képviselõ-testület munkáját hét önkor-
mányzati bizottság segíti:

– Ügyrendi Bizottság (5 fõ)
– Pénzügyi Bizottság (5 fõ)
– Településfejlesztési Bizottság (5 fõ)
– Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság (5 fõ)
– Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (7 fõ)
– Népjóléti Bizottság (5 fõ)
– Mezõgazdasági Bizottság (5 fõ)

A bizottságok mindegyikében dolgoznak
nem képviselõ lakosok is, ami egyrészt a szakér-
tõkre is történõ támaszkodás szándékát jelzi,
másrészt így megfelelõ hangot kaphatnak a tá-
gabb lakossági érdekek, szándékok, vélemények
is. A bizottságokban általában kétötöd a nem
képviselõ tagok aránya.

7.5.1. Kisebbségi önkormányzatok
Biatorbágyon 2006-ban három kisebbségi

önkormányzat kapott bizalmat: német, görög és
lengyel, melyek közül a német kisebbségi önkor-
mányzat már jelentõs hagyományokra tekint
vissza, a lengyel önkormányzat csak 2006-ban
alakult, a görög kisebbség egy választási ciklus-
ban már mûködött.

A kisebbségi önkormányzatok alapvetõ fel-
adata a kisebbségek érdekvédelme. Egyes ügyek-
ben önálló döntési joguk van, más ügyekben a
települési önkormányzat kisebbségeket érintõ
döntéseivel kapcsolatban javaslattételi, vélemé-
nyezési, kezdeményezési, egyetértési jogot gya-
korolnak.

– Német Kisebbségi Önkormányzat
Már az 1998. évi választásokon Biatorbágy

lakosságának jelentõs része döntött a német ki-
sebbségi önkormányzat megalakulása mellett.

A kisebbségi önkormányzat folyamatos kap-
csolatot tart fenn Biatorbágy testvérvárosával,
Herbrechtingennel. E kapcsolat évrõl évre egyre
jobban kiteljesedik.
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Az önkormányzat új kapcsolatokat is kiépí-
tett a svájci Benken és a dél-tiroli St. Peter tele-
pülésekkel.

A 2002-ben és 2006-ban is újraválasztott
testület tovább kíván dolgozni az ünnepekhez
kapcsolódó hagyományok megõrzésén, új ha-
gyományok megteremtésén.

Hagyományos rendezvényeiken minden év-
ben várják a község teljes lakosságát.

Évente megtartott rendezvényeik:
Megemlékezés a németajkú lakosság kitele-

pítésérõl, Svábbál, nyelvgyakorló tábor a német
nemzetiségi tagozat tanulóinak, német vendég-
diákok fogadása Herbrechtingenbõl, Dr. Rits-
mann Pál-díj átadása, Testvérvárosi Napok, diák-
csere Herbrechtingennel, Stadtfest – Herbrech-
tingenben – Német Nemzetiségi Hét, kerékpár-
túrák, kórustalálkozók, fúvószenei és tánctalál-
kozók, Márton-napi lámpás felvonulás, adventi
gyertyagyújtás.

Biatorbágy Nagyközség Német Kisebbségi
Önkormányzata 2000 májusában díjat alapított,
melyet elsõ ízben 2001 júniusában, ezt követõen
évente a tanévzáró ünnepségen adott át a végzõs
8. osztályosok jutalmazott tanulóinak. A díjat dr.
Ritsmann Pál torbágyi születésû katolikus papról
nevezték el.

A díjat elnyerheti évente az a 2 tanuló, aki 8
éves német nemzetiségi osztályban végzett ta-
nulmányai alatt kiemelkedõ eredményt ért el a
német nyelv tanulásában, valamint emellett a
nemzetiségi hagyományok ápolásában, a Ma-
gyarországon élõ németek szellemi és anyagi
kultúrájának, történelmi hagyományainak meg-
õrzésében.

7.5.2. A községháza
A település felújított és bõvített polgármesteri hi-
vatalának mérete és szervezeti felépítése jól meg-
felel a település nagyságának, központi szerepei-
nek és helyi feladatainak. A hivatalban a jegyzõ
vezetésével a titkárság mellett négy osztály mûkö-
dik:

– Adóügyi osztály
– Mûszaki osztály
– Igazgatási osztály
– Pénzügyi osztály

A képviselõ-testület 2005 óta közvetlenül a
polgármesterhez tartozó fõállású fõépítészt is al-
kalmaz. A lakossági kapcsolatok tekintetében
leginkább érdekelt két osztály, az adóügyi és a
mûszaki mintaszerûen tájékoztatja a lakosságot
és a vállalkozásokat: az interneten minden fon-
tos információt közöl. A községben 1999-tõl
kétévente igen jól használható, térképet is tartal-
mazó információs füzet jelenik meg.

– Adóügyi osztály
Az adóügyi osztályon az osztályvezetõ fel-

adata az adó- és értékbizonyítványok készítése, a
vagyoni igazolások, a nullás adóigazolások és a
méltányossági kérelmek elbírálása. Az osztály to-
vábbi feladata az iparûzési adó teljes körû ügyin-
tézése, idegen és egyéb behajtások, építmény-
adó teljes körû ügyintézése és az adószámlák
pénzforgalmának könyvelése, gépjármûadó tel-
jes körû ügyintézése, az osztály gyûjtõszámos
ügyiratforgalmának iktatása.

Az osztály az interneten is jól érthetõ tájé-
koztatást ad az ügyintézõk nevérõl és feladatai-
ról, a helyi adók rendszerérõl, a Biatorbágyon
bevezetett építményadó és helyi iparûzési adó
kivetésének rendjérõl, közli a vonatkozó helyi
rendeleteket, ismerteti a gépjármûadó országo-
san egységes mértékét, valamint kellõ részletes-
ségû tájékoztatást ad az egyes eljárások szabálya-
ira vonatkozóan. Letölthetõ ûrlapokat mellékel
az iparûzési adó körébe való bejelentkezésre, a
változás bejelentésre és a bevallás benyújtására
vonatkozóan.

– Mûszaki osztály
A mûszaki osztályon az osztályvezetõ mellett

1 fõ feladata a beruházási ügyek intézése, az épí-
téshatósági ügyintézéssel négy munkatárs foglal-
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kozik, egy-egy munkatárs intézi a mezõgazdasági
és telekalakítási, illetve a közterületi ügyeket, va-
lamint egy általános feladatú ügykezelõ látja el az
adminisztratív feladatokat.

Az osztály által ellátott feladatok:
– Önkormányzati fejlesztési beruházások le-

bonyolítása önkormányzati fejlesztések megter-
veztetése, útépítések, közmûépítések, magas-
építési beruházások, önkormányzati intézmé-
nyek felújítása és átalakításának lebonyolítása.

– Építéshatósági ügyek: elvi-végleges telek-
alakítás, építési, bontási, használatbavételi, ren-
deltetésmód-változási, fennmaradási engedé-
lyek kiadása, építésügyi bírság és kötelezések ki-
szabása.

– Mezõgazdasági és külterületi ügyek: külte-
rületi utak felújítása, illegális szemétlerakók fel-
számolása, tanösvények, természetvédelmi terü-
letekkel kapcsolatos intézkedések, környezetvé-
delmi ügyek, mezõgazdasági ingatlanok vételi
szándékának kifüggesztése, parkfenntartási
ügyek, belterületi parlagfûirtási ügyek intézése.

– Közterületi ügyek: közterületen szakható-
sági hozzájárulások és tulajdonosi hozzájárulás
kiadása, útfelbontási engedélyek kiadása, sze-
métszállítási ügyek, közterületek tisztántartásával
és belterületi utak felújításával kapcsolatos kérel-
mek felülvizsgálata.

2006-tól Budaörssel közösen mûködõ köz-
terület-felügyelet heti két alkalommal segíti az
építéshatósági munkát.

Az adóügyi osztályhoz hasonlóan a mûszaki
osztály is úgyszólván teljes körûen tájékoztatja a
lakosságot és az építtetõket. Biatorbágy honlap-
járól letölthetõ az egyes engedélykérelem-fajták
benyújtásához szükséges dokumentumok felso-

rolása és kötelezõ tartalma, a Helyi Építési Sza-
bályzat teljes szövege, valamint mellékletben
minden, az engedélykérelemhez felhasználandó
ûrlap is.

– Fõépítész
A fõépítész feladatkörébe tartozik a telepü-

léspolitikai döntéseket megelõzõ folyamat szer-
vezése, irányítása. A véleményezési eljárás során
biztosítja a tervek készítésének nyilvánosságát,
tájékoztatást ad az államigazgatási szervek az
érintett állampolgárok, civil szervezetek, érdek-
képviseleti szervek számára a tervek készítésé-
nek céljáról. A terv készítése során együttmûkö-
dik a településtervezõkkel és képviseli az önkor-
mányzat érdekeit. Feladata az érvényben lévõ
településrendezési, szabályozási tervek, rendele-
tek folyamatos felülvizsgálata, az esetleges mó-
dosításukra való javaslat megtétele. A fõépítész
figyelemmel kíséri a tervek, szabályzatok hatá-
lyosulását. Az épített és természeti környezetre
vonatkozó értékek védelmével kapcsolatos sza-
bályozás elõkészítését, a védett értékek nyilván-
tartásának vezetését végzi, közremûködik a már
meglévõ országos, és helyi védelem érvényre jut-
tatásában. Feladatkörébe tartozik a településren-
dezési tervek nyilvántartása, a tervekkel kapcso-
latos adatszolgáltatás biztosítása.

– Igazgatási osztály
Az igazgatási osztályon települési szintû igaz-

gatási tevékenységek úgyszólván teljes körét el-
végzik:

– belügyi, igazgatási feladatok (állampolgár-
sági, anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, válasz-
tási ügyek),

– honvédelmi, polgári védelmi ügyek,
– tûzrendészeti ügyek,
– igazságügyi ügyek (Ptk.-ügyek),
– kisajátítási eljárások elõkészítése,
– gyámhatósági, gyermekjóléti feladatok,
– szociális és népjóléti igazgatás,
– nevelési és oktatási feladatok,
– közmûvelõdés és testnevelés,
– mozgáskorlátozottak ügyei,
– hagyatéki ügyintézés,
– hatósági bizonyítványok kiadása,
– lakás- és helyiséggazdálkodás,
– szabálysértési ügyek,
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– mûködési engedélyek kiadása,
– telephely-engedélyezési eljárások

lefolytatása,
– ügykezelés, irattározás, iratvédelem.
– Pénzügyi osztály
A pénzügyi osztály felépítése a Szervezeti és

Mûködési Szabályzat alapján 1 fõ osztályvezetõ
és 7 fõ pénzügyi elõadó munkakörben került
meghatározásra. A törvényben meghatározott
munkaköröket megfelelõ végzettségû köztisztvi-
selõk látják el, a 7 fõ pénzügyi elõadó munkakö-
rök szerinti besorolása az alábbi:

1 fõ személyzeti, munkaerõ-gazdálkodó,
1 fõ kontírozó könyvelõ, banki számlák

áfa-nyilvántartásának vezetése,
1 fõ banki ügyintézõ, követelés- és kötele-

zettség-nyilvántartás vezetése,
1 fõ tárgyi eszköz- és készlet-nyilvántartása,

analitikus nyilvántartása,
1 fõ pénztáros, pénztár áfa-nyilvántartás,

közmûvel kapcsolatos visszaigénylések kezelése,
1 fõ egészségügyi és üdültetési referens, ét-

kezési jegyek kezelése, közhasznú foglalkozta-
tottak nyilvántartása, központi pótelõirányzatok
igénylése és nyilvántartása és igénylése, üdülõk
kezelése,

1 fõ irattározó, iktató, analitikus nyilvántar-
tást vezetõ (lakásépítés-, vásárlás támogatási
szerzõdések kezelése)

Az osztály a fenti, meghatározott feladato-
kon kívül az alábbiakat is ellátja:

Intézményekkel kapcsolatos ellenõrzõ tevé-
kenység,

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés,
Közlekedési térítések kezelése (buszbérlet),
Rendezvények költségeinek kezelése, szük-

séges beszerzések ,
Szerzõdések nyilvántartása és kezelése,
Informatikai készletek nyilvántartása és ke-

zelése, internetkapcsolat biztosítása,
Belsõ ellenõrzés (jelenleg külsõ szerzõdéses

megbízással).
A pénzügyi osztály munkafolyamatai 2004-

ben jelentõsen átalakultak. A munkafolyamatok
racionalizálása céljából átszervezést hajtott vég-
re, aminek hatására és a belsõ ellenõrrel együtt-
mûködve a jogszabályi követelményeknek az

osztály meg tudott felelni. Az osztályon dolgozók
a kötelezõ oktatásokon részt vettek.

Biatorbágy saját bevételei, a költségvetési vo-
lumen jelentõs növekedésével a mûködési kiadá-
sok 2,2-szeresére nõttek. 2000 óta a település
pénzügyeinek pontos, elõírásszerû menedzselése
egyre több feladatot ró a teljes önkormányzatra,
különösen a pénzügyi osztályra. Ez azonban an-
nak a pozitív folyamatnak eredménye, hogy a te-
lepülés azon kevés magyar településhez tartozik,
amelyek nagy önállósággal, fõként saját bevéte-
lekre támaszkodva gazdálkodhatnak.

7.5.3. Tájékoztatás és kapcsolattartás
Biatorbágyon az önkormányzat a nyilvánosság
minél teljesebb bevonásával tevékenykedik. Az
egyes bizottságok munkájában a külsõ, nem kép-
viselõ tagok a szorosan vett szakmai szemponto-
kat, illetve egyes csoportérdekeket, véleménye-
ket képviselhetik. A képviselõ-testület elvárja és
támogatja, hogy a különbözõ társadalmi, kulturá-
lis, gazdasági szervezetek, egyesületek, közössé-
gek részt vegyenek a település közügyeiben, kö-
zöljék javaslataikat, véleményüket.

A lakossági kapcsolattartás intézményesített
formái a rendszeresen megrendezett közmeg-
hallgatások és falugyûlések, polgármesteri fóru-
mok. E hivatalos formákon túl az 1998–2002-es
ciklusban egy új elemet iktatott be a testület az
SZMSZ-ébe, a negyedévenként ismétlõdõ „ál-
lampolgári bejelentések órája” napirendjét, ami-
kor a nyilvános képviselõ-testületi ülésen a helyi
lakosok és a Biatorbágyon érdekelt más szemé-
lyek közérdekû bejelentéseket tehetnek. 2004
óta ez minden munkaterv szerinti képviselõ-tes-
tületi ülésen lehetséges. A képviselõknek évente
legalább egyszer be kell számolniuk az õket jelö-
lõ szervezet, illetve az egész lakosság elõtt. A la-
kosság részvétele – más településekhez hasonló-
an – hullámzó, fõként a legjelentõsebb döntések
elõtt (pl. rendezési terv), és a választási évben
erõsödik fel.

A lakosság a médiákon keresztül is megfelelõ
helyi tájékoztatási eszközökhöz jut. Ezek sorában
megemlítendõ a helyi kábeltelevíziós csatorna: a
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.-nek nincs saját stúdió-
ja, ezért önálló adások híján képújsággal juttatja
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el a híreket a lakossághoz. Meghatározó szerepet
tölt be a helyi három nyomtatott, havonta megje-
lenõ sajtótermék, közvetítésük révén a lakosság a
megfelelõ sokoldalúsággal értesülhet a település
életét érintõ információkról.

7.5.4. Helyi sajtó
Az önkormányzat saját havilapja, az Önkor-
mányzati Híradó szándékosan politikamentes,
gyakorlatilag a település lakosságát érintõ rende-
letek, határozatok, közlemények megjelenteté-
sére szorítkozik. Az újság ingyenes, minden ház-
tartás megkapja.

A település www.biatorbagy.hu címen fellel-
hetõ honlapja, valamint a biatorbágy.lap.hu in-
ternetes oldalakon széleskörû tájékoztatás tölt-
hetõ le a településrõl.

Az önkormányzat hirdetményeit megjelen-
teti hirdetõtábláin is és a magánvállalkozású ká-
beltévé képújságján.

Az elmúlt idõszakban két másik helyi lap je-
lent meg Biatorbágyon. A „Biatorbágyi Krónika”
elnevezésû lokálpatrióta havilap 16 éves múltra
tekint vissza, magántulajdonban van, árus példá-
nyai mintegy 1500 példányban fogynak el. Az új-
ság helyi politikai, illetve tartalmi szempontból
kiegyensúlyozott, széles körû tájékoztatást nyújt
a kulturális, közösségi eseményekrõl, valamint az
önkormányzat tevékenységérõl. A szerkesztõség
kiválóan használható háromnyelvû térkép- és in-
formációs füzetet ad ki kétévente.

Négy éve – változó rendszerességgel – jele-
nik meg a „Füzes Közéleti Hírmondó” civil szer-
vezet kiadásában. Az ingyenesen terjesztett havi
lap markánsabb, alkalmanként egyoldalúbb poli-
tizálásnak is teret nyit. A 2006. évi választások
óta nem jelent meg.

7.6. A rendészeti szervek intézményei

– Rendõrség biatorbágyi körzeti megbízott
Közbiztonságot segítõ alapítvány támogatá-

sával a budaörsi rendõrkapitánysághoz tartozó
két körzeti megbízott látja el a feladatot.

Az alapítvány kiemelten közhasznú céljai kö-
zött szerepel:

Az alapítvány mûködési területén, Biator-
bágy településen:

– a közrend és közbiztonság javítása,
– bûnmegelõzési tevékenység,
– az ehhez szükséges pénzügyi és technikai

feltételek biztosításának elõsegítése,
– polgárõrszervezet létrehozása,
– a gyermek- és ifjúságvédelem segítése.
A közbiztonság megszilárdításához, javításá-

hoz és a bûncselekmények megelõzéséhez szük-
séges állami közfeladatok ellátásának támogatása
érdekében:

– segíti a polgárok bûnmegelõzési és önvé-
delmi célú, önkéntes szervezõdései létrejötté-
nek, mûködési feltételeit mind szakmai és anyagi
tekintetben,

– segíti a potenciális áldozatoknak a szemé-
lyes biztonságot nyújtó környezet kialakítására, a
veszélyhelyzet megelõzésére és elhárítására tör-
ténõ felkészítését, támogatja a segítségkérés és
segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszerének
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kialakítására irányuló tevékenységet, továbbá az
e tevékenységgel összefüggõ oktatási, képzési,
tájékoztatási és propagandamunkát,

– elõmozdítja a civil bûnmegelõzés terén fel-
halmozódott ismeretek cseréjét, a civil bûnmeg-
elõzõ szervezetek együttmûködését és érdekeik
érvényesítését elõsegítõ, kizárólag az alapítvány
céljaival összefüggõ rendezvények szervezését,

– támogatja a rendõrség, a helyi önkormány-
zatok és a lakosság bûnmegelõzési célú együtt-
mûködési formái kialakítását, továbbfejlesztését.

Az alapítvány a közbiztonság és a belsõ rend
védelme körében, a törvényben és a törvény fel-
hatalmazása alapján más jogszabályban megha-
tározott bûnmegelõzési, bûnüldözési, államigaz-
gatási és rendészeti feladatkörében:

– végzi a bûncselekmények megelõzését és
felderítésének elõsegítését;

– közremûködik a szabálysértések megelõ-
zésében és felderítésében;

– közlekedési és rendészeti feladatok ellátá-
sában közremûködik;

– ellátja a közterület rendjének fenntartásá-
val kapcsolatos közbiztonsági feladatokat;

– elvégzi a részére megállapított egyéb fel-
adatokat.

Védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a
vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegetõ vagy
sértõ cselekménnyel szemben, felvilágosítást és

segítséget ad a rászorulónak. Tiszteletben tartja
és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az em-
ber jogait.

Az alapítvány a feladatának ellátása során
– együttmûködik az állami és a helyi önkor-

mányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálko-
dó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok
közösségeivel;

– segítséget nyújt – jogszabályban meghatá-
rozott esetben – az állami és a helyi önkormány-
zati szervek hivatalos eljárásának, rendezvényei-
nek zavartalan lefolytatásához;

– támogatja a helyi önkormányzatoknak és
az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság
javítására irányuló önkéntes tevékenységét.

Az alapítvány a feladatának ellátása során
pártbefolyástól mentesen jár el. A lakosság élet-
és vagyonvédelmének biztosítása érdekében az
alapítvány segítõinek a közbiztonság javítására
irányuló tevékenysége közfeladat.

– Közterület-felügyelet
2006-ban a nagyközség képviselõ-testülete és

Budaörs Város Önkormányzata között létrejött
megállapodásnak megfelelõen közterület-fel-
ügyelet kezdte meg mûködését a településen.

Az önkormányzat célja, hogy Biatorbágy ren-
dezett, szép, tiszta településképe, a közterü-
let-használat rendje tovább javuljon.
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