
határozat 

száma

határozat 

dátuma
Tárgy Felelős Végrehajtásért felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

1 I.27.
Biatorbágy  Város Önkormány zata 2022. év i költségv etési 

koncepciójáról
polgármester jegyző 2022.II.28. pénzügy végrehajtva

2 I.27.
A Góly af észek Bölcsőde ny ári ny itv a tartási rendjéről

szervezési osztály bölcsődevezető azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézmény v ezetőnek határozat 

kiküldv e

3 I.27.
A Biatorbágy i Benedek Elek Óv oda ny ári ny itv a tartási 

rendjéről
szervezési osztály óvodaevezető azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézmény v ezetőnek határozat 

kiküldv e

4 I.27.
Beszámoló a 2021. év i lisztérzékeny ség szűréséről 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldv e

5 I.27.
A 2022. év i lisztérzékeny ség szűréséről 

polgármester szervezési osztály 2022.II.15.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
aláírv a

6 I.27.
A polgármester 2022. év i szabadság f elhasználási 

ütemezési terv ének jóv áhagy ásáról és az előző év ben 

igény be v ett szabadsága mértékének megállapításáról

jegyző HR referens esedékességkor
HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

7 I.27.
Biatorbágy  Város Önkormány zata Értéktár Bizottsága 

2021. év i működéséről szóló beszámolóról
polgármester ÉTB titkár azonnal

ÉTB titkár                       

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

8 I.27. Az Értéktár Bizottság szerv ezeti és működési 

szabály zatának módosításáról

polgármester szervezési osztály 2022.II. 1.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Elnöknek, titkárnak határozat 

kiküldv e, SZMSZ módosítása, 

aláírása megtörtént

9 I.27.

Az Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosításáról   

-  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési 

szabályzat elfogadásáról

polgármester szervezési osztály 2022.II. 1.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Elnöknek, titkárnak határozat 

kiküldv e, SZMSZ módosítása, 

aláírása megtörtént

10 I.27.
Az iharos-v ölgy i tábor üzleti és üzemeltetési terv éről

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
azonnal

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
v égrehajtás f oly amatos

11 I.27.
Fony ódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési terv éről

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
azonnal

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
v égrehajtás f oly amatos

12 I.27.
A Biatorbágy  Város Önkormány zata, v alamint a Német 

Nemzetiségi Önkormány zat Biatorbágy  között létrejött 

Egy üttműködési megállapodás f elülv izsgálatáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

13 I.27.

A Biatorbágy  Város Önkormány zata, v alamint a Német 

Nemzetiségi Önkormány zat Biatorbágy  között létrejött 

Egy üttműködési megállapodás f elülv izsgálatáról - a 

módosításokkal egy séges szerkezetbe f oglalt 

megállapodás elf ogadásáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Végrehajtv a, a közig. szerződés 

aláírása megtörtént, az összes 

érintettnek megküldük.

(NNÖ, Pénzügy i Osztály  részére 

eredi példány  átadv a.)

14 I.27.
A polgármester illetmény ének és költségtérítésének 

megállapításáról
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

15 I.27.
Az alpolgármester illetmény ének és költségtérítésének 

megállapításáról
polgármester HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

16 I.27.
Az alpolgármester illetmény ének és költségtérítésének 

megállapításáról
polgármester HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

17 I.27.

A BioGastro Kf t-v el kötött közétkeztetési szolgáltatás 

biztosítására v onatkozó v állalkozási szerződés módosítási 

kérelméről 
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

szerződés aláírv a, EKR 

rendszerbe f eltöltés f oly amatban

18 I.27.
A Biatorbágy i Benedek Elek Óv oda számítástechnikai 

f elméréséről
polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézmény v ezetőnek határozat 

kiküldv e

19 I.27. A Biatorbágy i Góly af észek Bölcsőde számítástechnikai 

f elméréséről

polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                 

HR                               

pénzügyi osztály

intézmény v ezetőnek határozat 

kiküldv e

20 I.27.
A Polgármesteri Hiv atalban 2022. év ben igazgatási szünet 

elrendeléséről
jegyző

szervezési osztály                 

HR
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

21 I.27.
Állatv édelmi ref erens díjának módosításáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

ref erensnek határozat kiküldv e, a 

megbízási szerződés módosítása, 

aláírása megtörtént

22 I.27.
Állatv édelmi ref erens 2021. év i beszámolójáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
ref erensnek határozat kiküldv e

23 I.27.
A Biatorbágy , Fő téren létesített jégpály a működtetéséről 

szóló szerződés meghosszabbításáról 
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

24 I.27.
A Mechwart András utca és Kandó Kálmán utca 

f ejlesztéséről
polgármester műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
Terv ezés megindítv a

25 I.27.
Biatorbágy  Város Önkormány zat Képv iselő-testülete 

Pénzügy i és Városf ejlesztési Bizottságának 2021. év i 

munkájáról szóló beszámolóról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtást nem igény el

26 I.27.
az Oktatási, Kulturális és Egészségügy i Bizottsága 2021. 

év i működéséről szóló beszámolóról
polgármester szervezési osztály 2022.I.30.

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldv e

27 I.27.
A Biatorbágy  Város Önkormány zat Intézmény einek 2022. 

év re v onatkozó caf etéria juttatás keretösszegéről
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

28 I.27.
A polgármester és az alpolgármesterek 2022. év i caf etéria 

juttatásáról
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
v égrehajtv a

29 I.27.
Fő utcai Vadv irág Óv oda f elújításának terv ezéséről

polgármester
műszaki osztály                  

főépítész
azonnal

műszaki osztály               

főépítész

Terv ezési program pontosítása 

maitt elhalasztv a

30 I.27.
Biatorbágy  Város Önkormány zata és az önállóan működő 

intézmény ei közötti egy üttműködési megállapodások 

f elülv izsgálatáról

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály              

intézményvezetők
2022.II.28. pénzügyi osztály             v égrehajtv a

31 I.27.

A Ny akaskő If júsági Egy esület kérelméről

polgármester
szervezési osztály             

Kabinet Iroda
2022.II.28.

szervezési osztály                   

Kabinet Iroda                

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

32 I.27.
A hétv égi különjárati szolgáltatás utasszámairól

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

33 I.27.
Biatorbágy , 2011/60 hrsz.-ú út elnev ezéséről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

34 I.27.
A közv ilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gally azási 

munkálatokról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

35 I.27. Biatorbágy  Város Önkormány zata Képv iselő-testületének 

334/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról

polgármester HR referens azonnal

HR                          

szervezési osztály   

pénzügyi osztály

MÁK-ba beküldv e, megkaptuk a 

v égleges határozatot Uzony i Edit 

ideiglenes kinev ezéséről

36 I.27. Biatorbágy  Város Önkormány zata Képv iselő-testületének 

335/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról

polgármester HR referens azonnal

HR                          

szervezési osztály   

pénzügyi osztály

MÁK-ba beküldv e, megkaptuk a 

v égleges határozatot Tóth Attila 

kinev ezéséről

37 I.27.
A Kolozsv ári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli 

egy ezséget is tartalmazó peren kív üli megállapodás 

f elülv izsgálatáról

polgármester                       

jegyző
szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
f oly amatban

38 I.27.

Az önkormány zati f eladatellátást szolgáló f ejlesztések 

támogatására kiírt pály ázatról

Huny adi János utca f elújítása

polgármester
műszaki osztály                           

Kabinet Iroda
2022. II.4.

műszaki osztály                    

Kabinet Iroda                 

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

39 I.27.

Az Állami Számv ev őszék " Önkormány zati intézmény ek 

ellenőrzése - az önkormány zat és társulás irány ítása alá 

tartozó intézmény ek integritásának monitoring típusú 

ellenőrzése" címen történt ellenőrzés eredmény éről

jegyző 2022.I.27. pénzügyi osztály intézkedést nem igény el

40 I.27. „Önkormány zati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítése, f elújítása és korszerűsítése” tárgy ában 

kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról

polgármester
szervezési osztály                     

műszaki osztály
2022.II.28.

szervezési osztály                       

műszaki osztály                     

pénzügyi osztály

f oly amatban v an

41 I.27.

Biatorbágy  Város Önkormány zatának a Biatorbágy i 

Innov atív  Technikum és Gimnázium tanulói számára 

biztosított hozzájárulásáról
pénzügyi osztály

esedékességkor 

rendeletmódosítással biztosítja 

majd

42 I.27.
Vasútállomásnál P+R és B+R parkolók BFK általi 

f ejlesztéséről.
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                   

pénzügyi osztály
v érgrehajtv a

43 I.27.
Biatorbágy  Város Integrált Településf ejlesztési Stratégia 

2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról tartott 

partnerségi egy eztetés lezárásáról

polgármester                       

jegyző                                  

főépítész

folyamatos

                                

főépítész                                      

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

44 I.27.
Biatorbágy  Város Önkormány zata közbeszerzési 

szabály zatának f elülv izsgálatáról
polgármester szervezési osztály 2022.II.1.

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szabály zat aláírása megtörtént

45 I.27. A 2022. év i köznev elési pály ázat kiírásáról polgármester
Kabinet Iroda                 

Szervezési Osztály
2022.II.1.

Kabinet Iroda                       

szervezési osztály                               

pénzügyi osztály 

v égrehajtv a

46 I.27.
A Biatorbágy on működő civ il szerv ezetek 2022. év i 

támogatásáról
polgármester

Kabinet Iroda                 

Szervezési Osztály
2022.II.1.

Kabinet Iroda                       

szervezési osztály                               

pénzügyi osztály 

v égrehajtv a

47 I.27.

Viadukt Sport Nonprof it Kf t. ügy v ezető (v ezető 

tisztségv iselő) munkaszerződésének közös megegy ezéssel 

történő megszüntetéséről
polgármester szervezési osztály 2022.I.31.

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldv e a Kf t.-nek,  

aláírás megtörtént

48 I.27.

Viadukt Sport Nonprof it Kf t. új ügy v ezető (v ezető 

tisztségv iselő) v álasztásáról

polgármester szervezési osztály 2022.I.31.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldv e a Kf t.-nek, 

aláírások megtörténtek, dr. 

Juhász Andrea a cégiratokat 

beadta az Igazságügy i 

Minisztériumba

49 I.27.

Viadukt Sport Nonprof it Kf t. 

új ügy v ezető (v ezető tisztségv iselő) jav adalmazásának 

megállapításáról

polgármester szervezési osztály 2022.I.31.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldv e a Kf t.-nek, 

aláírások megtörténtek, dr. 

Juhász Andrea a cégiratokat intézi

50 I.27.

Biatorbágy  Város Önkormány zatánál, költségv etési 

szerv einél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál 

új adatv édelmi tisztv iselő kijelöléséről - ZÁRT

polgármester                       

jegyző

HR referensek                               

szervezési osztály
2022.II.1.

HR referensek                   

szervezési osztály                    

pénzügyi osztály

v égrehajtv a, a szerződés aláírv a

51 I.27.
Biatorbágy , Csokonai utca 10. (416 hrsz.-ú) ingatlan 

értékesítésére beérkezett pály ázatokról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály

pály ázati f elhív ás ismételten 

közzétételre került (márciusban)

52 II.24.
Biatorbágy  Város Integrált Településf ejlesztési Stratégia 

2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításának jóv áhagy ásáról

polgármester                       

jegyző
főépítész folyamatos

főépítész                        

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

53 II.24.

Biatorbágy  Város Hely i Építési Szabály zatáról (HÉSZ) és 

Szabály ozási Terv éről szóló 26/2019. (XI.29.) 

önkormány zati rendelet 2022. év i tárgy alásos módosítási 

eljárásához szükséges körny ezeti v izsgálatáról

polgármester főépítész azonnal
főépítész                        

pénzügyi osztály

Állami Főépítész v égső 

jóv áhagy ása megérkezett, 

rendelet előkészítése  

jóv áhagy ásra ez alapján, 

f oly amatban

54 II.24.

Biatorbágy  hatály os településrendezési eszközeinek 

módosítására v onatkozó, a CTP Management Hungary  

Kf t. részéről beny újtott, a Biatorbágy  belterület 9251. hrsz. 

területet érintő telepítési tanulmány terv ről

polgármester                       

jegyző
főépítész folyamatos

főépítész                        

pénzügyi osztály
f oly amatban

55 II.24. Beszámoló a Központi Orv osi Ügy elet 2021. év i munkájáról polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
határozat megküldésre került

56 II.24. A Dr. Vass Miklós Alapítv ány  szakmai beszámolójáról és 

pénzügy i elszámolásáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a határozat az Alapítv ány nak 

megküldésre került

57 II.24.
A Dr. Vass Miklós Alapítv ány  támogatásának kérdéseiről

polgármester szervezési osztály 2022.03.15
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a szerződésterv ezet az 

Alapítv ány nak megküldésre került 

aláírásra

58 II.24.
A Köznev elési pály ázat 2021. év i támogatásának 

elszámolásáról
polgármester Kabinet Iroda              azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
v égrehajtv a

59 II.24.
A Biatorbágy i Benedek Elek Óv oda 2022. év i beiratkozási 

időpontjának meghatározásáról
polgármester

szervezési osztály BEÓ 

vez.
2022.03.18

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézmény v ezetőnek kiküldv e

60 II.24.
Beszámoló

a Biatorbágy i Polgármesteri Hiv atal 2021.év i munkájáról
jegyző szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
nem igény el v égrehajtást

61 II.24.

Az alapellátásban dolgozó orv osok (f elnőtt- és gy ermek 

háziorv os, f ogorv os)

 kötelező adatszolgáltatásáról szóló 121/2018.(V.31.) sz. 

határozat f elülv izsgálatáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

érintetteknek az új 

adatszolgáltatási lap megküldésre 

került, tájékoztatást megkapták

62 II.24.
„A központi orv osi ügy elet ellátása” tárgy ú közbeszerzési 

eljárás kiírásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
eljárás megindítv a 

63 II.24.

A Biatorbágy i Benedek Elek Óv oda Pedagógiai 

programjának és Szerv ezeti és Működési Szabály zatának 

módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézmény v ezetőnek kiküldv e

64 II.24.
A Biatorbágy i Góly af észek Bölcsőde intézmény v ezetői 

pály ázatának kiírásáról és a beérkezett pály ázatokat 

v élemény ező bizottság tagjainak megv álasztásáról

polgármester HR azonnal
HR                           

pénzügyi osztály

Regős Erzsikének kiküldv e, Balog 

Gábor kitette a hirdetést a 

honlapra

65 II.24.
Biatorbágy  Város Önkormány zata 2022. év i közbeszerzési 

terv ének elf ogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
EKR rendszerben f eltöltv e

66 II.24.
Tájékoztatás egy es önkormány zati rendeletek 

f elülv izsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Márciusi testületi ülés tárgy alja a 

tájékoztatásban elf ogadott 

rendeletmódosításokat.

67 II.24.
A Viadukt Sport Nonprof it Kf t. 2022. év i üzleti terv éről

polgármester
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldv e ügy v ezetőnek

68 II.24.
A Biatorbágy  Város Egészségügy i Ellátó Nonprof it Kf t. 

2022. év i üzleti terv éről
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldv e ügy v ezetőnek

69 II.24.
A Biatorbágy i Közösségi Médiaszolgáltató Nonprof it Kf t 

2022. év i üzleti terv éről
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldv e ügy v ezetőnek

70 II.24. A Biatorbágy  Értéktár Bizottság 2022. év i munkaterv éről polgármester
ÉTB elnök                           

ÉTB titkár     
azonnal

ÉTB elnök                           

ÉTB titkár                   

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

71 II.24. A Biatorbágy  Értéktár Bizottság 2022. év i költségv etéséről polgármester
ÉTB elnök                           

ÉTB titkár     
azonnal

ÉTB elnök                           

ÉTB titkár                   

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

72 II.24. Nimród köz közműkiv áltásról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f oly amatban v an

73 II.24. az Egészségház f ejlesztéséről
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

1., pály ázat beny újtv a, 2., 

terv ezés f oly amatban

74 II.24.

„Biatorbágy , Meggy f a utca f elújítása és korszerűsítése” 

tárgy ban kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról polgármester
műszaki osztály                

szervezési osztály
2022.04.30

műszaki osztály                

szervezési osztály                                    

pénzügyi osztály

v égrehajtás alatt

75 II.24.
Az MLSZ pály a öltözőépületének terv eztetése és pály ázat 

beny újtásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

76 II.24.
A Biatorbágy i Benedek Elek Óv oda kérelme az óv odakert 

pály ázat megv alósításának támogatására
polgármester BEÓ vezető azonnal

szervezési osztály                

pénzügyi osztály

intézmény v ezetőnek kiküldv e , 

időközben Ildikó jelezte, hogy  

tartalékba rakták őket a 

pály ázaton, ennek ellenére mégis 

szeretnék kérni a pénzt. Orsiv al 

egy eztetv e!

77 II.24.
Biatorbágy  Város Önkormány zata Szerv ezeti és Működési 

Szabály zata f üggelékeinek módosításáról
jegyző jegyző

rendelet aláírásával 

egyidőben

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

A határozat szerint egy ségesítv e 

az SzMSz.

78 II.24.
A hétv égi különjárat csökkentésév el összef üggő

szerződésmódosításokról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

79 II.24.
A Főv árosi Agglomeráció Önkormány zati Társuláshoz v aló 

csatlakozásról

polgármester                       

jegyző
szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Megküldtük a FAÖT-nek a 

határozatot.

80 II.24.
Biatorbágy  Város Önkormány zata Képv iselő-testületének 

2/2022.(I. 27.) határozatának módosításáról
polgármester bölcsődevezető azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézmény v ezetőnek kiküldv e

81 II.24.
A torbágy i római katolikus templom restaurálási 

projektjének 2022. év i támogatásáról
polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

azonnal

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

a pály ázathoz a határozat 

becsatolásra került, a támogatási 

döntés után kerül sor a 

támogatási szerződés 

megkötésére

82 II.24. Biatorbágy , 021 hrsz.-ú közterület elnev ezéséről polgármester igazgatási osztály azonnal
igazgatási osztály                           

pénzügyi osztály 
v égrehajtv a

83 II.24.
Biatorbágy  Város Önkormány zatának 2022.-2026. év ekre 

v onatkozó közműv elődési koncepciójáról
polgármester polgármester azonnal

polgármester                     

pénzügyi osztály

Szádv áriné Kiss Máriának, Uzony i 

Editnek, Nánási-Kézdy  Tamásnak 

kiküldv e

84 II.24.
Biatorbágy , 0313/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe 

csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

85 II.24.
Beszámoló a 2021. év i Egészségnapról

polgármester szervezési osztály 2022.02.28
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat a  Biatorbágy  

Egészségügy i Ellátó Nonprof it Kf t 

részére megküldésre került

86 II.24.
Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött 

egy üttműködésről
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

kabinet iroda                                     

pénzügyi osztály

f oly amtban

87 II.24. Szav azatszámláló bizottsági póttagok kompenzálásáról
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
nem igény el v égrehajtást

88 II.24. Szav azatszámláló bizottsági tagok megv álasztásáról polgármester HVI vezető 2022.04.01
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

89 II.24.

A Biatorbágy i Közösségi Médiaszolgáltató Nonprof it 

Korlátolt Felelősségű Társaság v ezető tisztségv iselőjének 

jav adalmazásáról
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerzdés aláírása megtörtént

90 II.24.

90/2022.(II. 24.) határozata

Biatorbágy , 2217/18 és 2217/19 hrsz.-ú ingatlanok 

értékesítéséről

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály 2022.03.31

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

érintettek nem v álaszoltak a 

megkeresésünkre

91 III.7. Biatorbágy  Városközpont f ejlesztésének terv ezéséről polgármester főépítész azonnal
főépítész                        

pénzügyi osztály

f oly amatban, szerződés 

elf ogadása előkészítés alatt

92 III.7.
Az orosz-ukrán háború köv etkeztében a Nagy dobrony i 

kistérségben f ellépő humanitárius f eladatok támogatásáról
polgármester

Kabinet Iroda                 

Városgondnokság               

Pénzügyi Osztály

azonnal

Kabinet Iroda                 

Városgondnokság               

Pénzügyi Osztály

v égrehajtv a

93 III.7.
A HOMM Kf t-v el kötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

94 III.7.
A Biatorbágy , Baross Gábor 5. szám alatti ingatlan 

megv ásárlásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály 2022.03.31

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Eladó döntésére v árunk

95 III.31.
A Biatorbágy on működő civ il szerv ezetek 2021. év i 

pály ázati támogatásának elszámolásáról
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
v égrehajtv a

96 III.31.
A Biatorbágy on működő civ il szerv ezetek 2022. év i 

támogatásának elbírálásáról
polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

2022.04.30

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

v égrehajtv a

97 III.31.

A Biatorbágy  területén működő civ il szerv ezetek 

egy üttműködési megállapodás alapján történő 2022. év i 

támogatásáról
polgármester

                         

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

2022.04.30
 szervezési osztály               

pénzügyi osztály
f oly amatosan

98 III.31.
Tájékoztatás egy es önkormány zati rendeletek 

f elülv izsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Áprilisi testületi ülés tárgy alja a 

tájékoztatásban elf ogadott 

rendeletmódosításokat.

99 III.31. 2022. év i Köznev elési Pály ázat elbírálásáról polgármester

                         

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
f oly amatosan

100 III.31. Az If júsági pály ázatok kiírásáról polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

Igazgatási osztály

2022.04.11

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

Igazgatási osztály

v égrehajtv a

101 III.31.
Szociális Intézmény eink önköltség számítási szabály ának 

f elülv izsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldv e

102 III.31. Pály ázat kiírásáról Biatorbágy  Város településképe 

v édelmének hely i szabály airól szóló rendelet alapján 

polgármester

                                

főépítész                                      

pénzügyi osztály

2022.04.15.           

2022.05.16.

                                

főépítész                                      

pénzügyi osztály

pály ázat kiírásra került 

103 III.31.
Állatv édelmi ref erens megbízási szerződésének 

meghosszabbításáról
polgármester szervezési osztály 2022.04.30

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírása megtörtént

104 III.31.
A Viadukt Sport Nonprof it Kf t. 2021. év i szakmai 

beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldv e

105 III.31.
A Biatorbágy  Város Egészségügy i Ellátó Nonprof it Kf t. 

2021. év i szakmai beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldv e

106 III.31.
A Biatorbágy i Közösségi Médiaszolgáltató Nonprof it Kf t. 

2021. év i szakmai beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldv e

107 III.31.
Biatorbágy , 3411 és 3412 hrsz-ú ingatlan belterületbe 

csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

108 III.31.
A Budapest–Balaton-kerékpárút

ideiglenes belterületi ny omv onalának módosításáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

109 III.31.
A Biatorbágy i Góly af észek Bölcsőde 2022. év i beiratkozási 

időpontjának meghatározásáról

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintettnek kiküldv e

110 III.31.
Beszámoló Biatorbágy  Város Önkormány zata 2021. év i 

kommunikációs f eladatainak megv alósulásáról
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
v égrehajtv a

111 III.31.
Biatorbágy  Város Önkormány zata 2022. év i 

kommunikációs terv éről
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
f oly amatosan

112 III.31. Biatorbágy  Város Önkormány zata Képv iselő-testületének 

354/2021 (XII.16) határozatának módosításáról

polgármester
Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály
2022.04.18

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály
f oly amatban v an

113 III.31.
Beszámoló az S.O.S Krízis Alapítv ány  2021. év i 

tev ékeny ségéről 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a határozat megküldésre került, 

v égrehajtv a

114 III.31.
A „Fészek” Fogy atékosok Nappali Ellátója 2021. év i 

beszámolójáról polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

115 III.31. Az „1 db 2 kef és seprőgép beszerzése” tárgy ban 

közbeszerzési eljárás megindításáról

polgármester
Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály
2022.03.31

Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály                                  

pénzügyi osztály

v égrehajtás alatt (eljárás kiírásra 

került) 

116 III.31.
A 2022. év i közbeszerzési terv  módosításáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
v égrehajtv a (EKR-ben publikálv a)

117 III.31. A Biatorbágy i Pászti Miklós Alapf okú Műv észeti Iskola 

intézmény átszerv ezéséről

polgármester
PMAMI Int. Vez., 

Szervezési Osztály
azonnal

PMAMI Int. Vez., 

Szervezési Osztály                

Pénzügyi Osztály

Tankerületnek kiküldv e

118 III.31.
Biatorbágy  Város Önkormány zata 2022. év i 

költségv etését érintő kérdésekről
polgármester Pénzügyi Osztály 2022.04.30 pénzügyi osztály v égrehajtv a

119 III.31.
Biatorbágy  Város hulladékgazdálkodás szolgáltatójának 

2021. év i beszámolójáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
határozat megküldésre került

120 III.31. A 40/2022. (I.27.) számú képv iselő- testületi határozat 

módosításáról 

polgármester
Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály
2022.04.10

Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály                                  

pénzügyi osztály

v égrehajtrv a

121 III.31.
Az Európai Unió 2021-2027 programozási időszak 

f orrásaiból megjelent pály ázatokról                                     

TOP Plusz 1.1.1 21 Hely i gazdaságf ejlesztés

polgármester

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály                              

Pénzügyi Osztály

2022.04.18

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály                              

Pénzügyi Osztály

f oly amatban, módosított határidő 

2022. május 16.

122 III.31. A Szabadság úton terv ezett tov ábbi parkolókról és 

csomópontok rendezéséről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
v érehajtv a

123 III.31.
a Forrás Sportközpont területén ideiglenes öltözőépület 

kialakításáról
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
v égrehajtv a

124 III.31.
Biatorbágy , 094/1, 094/2 és 095 hrsz.-ú ingatlanok 

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

125 III.31.
Biatorbágy , 094/1, 094/2 és 095 hrsz-ú ingatlanok 

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

126 III.31.
Biatorbágy , 0162/1 és 0162/3 hrsz.-ú ingatlanok 

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

127 III.31.
Biatorbágy , 0162/1 és 0162/3 hrsz.-ú ingatlanok 

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f öldhiv atali ügy intézés alatt

128 III.31.
Önkormány zati babamama csomag biztosítása újszülöttek 

számára
polgármester Kabinet Iroda 2022.06.30

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
f oly amatban

129 III.31. Hely i népszav azás elrendeléséről polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Balog Gábornak, Mester Lászlónak 

átadv a a határozat közzététel 

céljából, kif üggesztés megtörtént. 

Honlapon április 6-án közzétév e. 

HVB elnök a határozatot 04.11-én 

átv ettte.

130 III.31.

Pénzeszköz átadási szerződés a 2022. év i Egészségnap 

megv alósításához polgármester

                         

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

v égrehajtv a (szerződés aláírásra 

került)

131 III.31.

Biatorbágy  Város Önkormány zat Képv iselő-testülete a 

Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, 

f orgalomcsillapítás stb.) szóló 309/2021.(XI.25.) sz. 

határozatának módosításáról                                      A 

József  Attila utca f orgalmi rendjéről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f oly amatban v an

132 III.31.
A nem biatorbágy i székhely ű szerv ezetek támogatási 

kérelmeihez szükséges f edezet biztosításáról
polgármester                       

jegyző

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
folyamatos

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
f oly amatban

133 III.31.
temetési támogatás f ormájában ny újtható rendkív üli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelem ügy ében 

beny újtott f ellebbezés elbírálásáról

polgármester igazgatási osztály 2022.04.01
igazgatási osztály                           

pénzügyi osztály 
v égrehajtv a

134 III.31.
Állami tulajdonú ingatlanok átv ételéről

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály 2022.12.31

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
f oly amatban v an

135 III.31.
Biatorbágy , 04/12 és 04/13 hrsz.-ú ingatlanok 

megv ásárlásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
szerződés előkészítv e aláírásra
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