
határozat 

száma

határozat 

dátuma
Tárgy Felelős Végrehajtásért felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

1 I.27.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési 

koncepciójáról
polgármester jegyző 2022.II.28. pénzügy végrehajtva

2 I.27.
A Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről

szervezési osztály bölcsődevezető azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézményvezetőnek határozat 

kiküldve

3 I.27.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitva tartási 

rendjéről
szervezési osztály óvodaevezető azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézményvezetőnek határozat 

kiküldve

4 I.27.
Beszámoló a 2021. évi lisztérzékenység szűréséről 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldve

5 I.27.
A 2022. évi lisztérzékenység szűréséről 

polgármester szervezési osztály 2022.II.15.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
aláírva

6 I.27.

A polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési 

tervének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe vett 

szabadsága mértékének megállapításáról
jegyző HR referens esedékességkor

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

7 I.27.
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága 2021. 

évi működéséről szóló beszámolóról
polgármester ÉTB titkár azonnal

ÉTB titkár                       

pénzügyi osztály
végrehajtva

8 I.27. Az Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról
polgármester szervezési osztály 2022.II. 1.

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Elnöknek, titkárnak határozat 

kiküldve, 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 

kiküldve, SZMSZ módosítása, 

aláírása megtörtént

10 I.27.
Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
azonnal

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
végrehajtás folyamatos

11 I.27.
Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
azonnal

pénzügyi osztály                             

városgondnokság
végrehajtás folyamatos

12 I.27.

A Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy között létrejött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

végrehajtva

13 I.27.

A Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy között létrejött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról - a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

elfogadásáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Végrehajtva, a közig. szerződés 

aláírása megtörtént, az összes 

érintettnek megküldük.

(NNÖ, Pénzügyi Osztály részére 

eredi példány átadva.)

14 I.27.
A polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

15 I.27.
Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról
polgármester HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

16 I.27.
Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról
polgármester HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

17 I.27.

A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási 

kérelméről 
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírva, EKR rendszerbe 

feltöltés folyamatban

18 I.27.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai 

felméréséről
polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

intézményvezetőnek határozat 

kiküldve

19 I.27. A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai 

felméréséről

polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                 

HR                               

pénzügyi osztály

intézményvezetőnek határozat 

kiküldve

20 I.27.
A Polgármesteri Hivatalban 2022. évben igazgatási szünet 

elrendeléséről
jegyző

szervezési osztály                 

HR
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

21 I.27.
Állatvédelmi referens díjának módosításáról

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

referensnek határozat kiküldve, a 

megbízási szerződés módosítása, 

aláírása megtörtént

22 I.27.
Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
referensnek határozat kiküldve

23 I.27.
A Biatorbágy, Fő téren létesített jégpálya működtetéséről 

szóló szerződés meghosszabbításáról 
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

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

polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
Tervezés megindítva

25 I.27.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2021. évi 

munkájáról szóló beszámolóról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtást nem igényel

26 I.27.
az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2021. évi 

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

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldve

27 I.27.
A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2022. 

évre vonatkozó cafetéria juttatás keretösszegéről
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

28 I.27.
A polgármester és az alpolgármesterek 2022. évi cafetéria 

juttatásáról
jegyző HR referens azonnal

HR                          pénzügyi 

osztály
végrehajtva

29 I.27.
Fő utcai Vadvirág Óvoda felújításának tervezéséről

polgármester
műszaki osztály                  

főépítész
azonnal

műszaki osztály               

főépítész
Tervezés alatt

30 I.27.

Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő 

intézményei közötti együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról

polgármester                       

jegyző

pénzügyi osztály              

intézményvezetők
2022.II.28. pénzügyi osztály             végrehajtva

31 I.27.
A Nyakaskő Ifjúsági Egyesület kérelméről

polgármester
szervezési osztály             

Kabinet Iroda
2022.II.28.

szervezési osztály                   

Kabinet Iroda                

pénzügyi osztály

végrehajtva

32 I.27.
A hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

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

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

34 I.27.
A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási 

munkálatokról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

35 I.27. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

polgármester HR referens azonnal

HR                          

szervezési osztály   

pénzügyi osztály

MÁK-ba beküldve, megkaptuk a 

végleges határozatot Uzonyi Edit 

ideiglenes kinevezéséről

36 I.27. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

polgármester HR referens azonnal

HR                          

szervezési osztály   

pénzügyi osztály

MÁK-ba beküldve, megkaptuk a 

végleges határozatot Tóth Attila 

kinevezéséről

37 I.27.

A Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli 

egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodás 

felülvizsgálatáról

polgármester                       

jegyző
szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban

38 I.27.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatról

Hunyadi János utca felújítása

polgármester
műszaki osztály                           

Kabinet Iroda
2022. II.4.

műszaki osztály                    

Kabinet Iroda                 

pénzügyi osztály

végrehajtva

39 I.27.

Az Állami Számvevőszék " Önkormányzati intézmények 

ellenőrzése - az önkormányzat és társulás irányítása alá 

tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 

ellenőrzése" címen történt ellenőrzés eredményéről

jegyző 2022.I.27. pénzügyi osztály intézkedést nem igényel

40 I.27.
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás megindításáról

polgármester
szervezési osztály                     

műszaki osztály
2022.II.28.

szervezési osztály                       

műszaki osztály                     

pénzügyi osztály

folyamatban van

41 I.27.
Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív 

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 

fejlesztéséről.
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                   

pénzügyi osztály
vérgrehajtva

43 I.27.

Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-

2020 (ITS) aktualizáló módosításáról tartott partnerségi 

egyeztetés lezárásáról

polgármester                       

jegyző                                  

főépítész

folyamatos
                                főépítész                                      

pénzügyi osztály
végrehajtva

44 I.27.
Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési 

szabályzatának felülvizsgálatáról
polgármester szervezési osztály 2022.II.1.

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szabályzat aláírása megtörtént

45 I.27. A 2022. évi köznevelési pályázat kiírásáról polgármester
Kabinet Iroda                 

Szervezési Osztály
2022.II.1.

Kabinet Iroda                       

szervezési osztály                               

pénzügyi osztály 

végrehajtva

BESZÁMOLÓ BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TETSÜLETÉNEK  2022. januári ülésétől HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



46 I.27.
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi 

támogatásáról
polgármester

Kabinet Iroda                 

Szervezési Osztály
2022.II.1.

Kabinet Iroda                       

szervezési osztály                               

pénzügyi osztály 

végrehajtva

47 I.27.
Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

munkaszerződésének közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről

polgármester szervezési osztály 2022.I.31.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldve a Kft.-nek,  

aláírás megtörtént

48 I.27.
Viadukt Sport Nonprofit Kft. új ügyvezető (vezető 

tisztségviselő) választásáról

polgármester szervezési osztály 2022.I.31.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldve a Kft.-nek, 

aláírások megtörténtek, dr. Juhász 

Andrea a cégiratokat beadta az 

Igazságügyi Minisztériumba

49 I.27.

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 

új ügyvezető (vezető tisztségviselő) javadalmazásának 

megállapításáról

polgármester szervezési osztály 2022.I.31.
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat kiküldve a Kft.-nek, 

aláírások megtörténtek, dr. Juhász 

Andrea a cégiratokat intézi

50 I.27.
Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél 

és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új 

adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről - ZÁRT

polgármester                       

jegyző

HR referensek                               

szervezési osztály
2022.II.1.

HR referensek                   

szervezési osztály                    

pénzügyi osztály

végrehajtva, a szerződés aláírva

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

értékesítésére beérkezett pályázatokról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály

pályázati felhívás ismételten 

közzétételre került (márciusban)

52 II.24.
Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-

2020 (ITS) aktualizáló módosításának jóváhagyásáról

polgármester                       

jegyző
főépítész folyamatos

főépítész                        

pénzügyi osztály
végrehajtva

53 II.24.

Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 

Szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 2022. évi tárgyalásos módosítási eljárásához 

szükséges környezeti vizsgálatáról

polgármester főépítész azonnal
főépítész                        

pénzügyi osztály

Állami Főépítész végső jóváhagyása 

megérkezett, rendelet előkészítése  

jóváhagyásra ez alapján, 

folyamatban

54 II.24.

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozó, a CTP Management Hungary Kft. 

részéről benyújtott, a Biatorbágy belterület 9251. hrsz. 

területet érintő telepítési tanulmánytervről

polgármester                       

jegyző
főépítész folyamatos

főépítész                        

pénzügyi osztály
folyamatban

55 II.24. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi munkájáról polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
határozat megküldésre került

56 II.24. A Dr. Vass Miklós Alapítvány szakmai beszámolójáról és 

pénzügyi elszámolásáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a határozat az Alapítványnak 

megküldésre került

57 II.24.
A Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatásának kérdéseiről

polgármester szervezési osztály 2022.03.15
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a szerződéstervezet az 

Alapítványnak megküldésre került 

aláírásra

58 II.24.
A Köznevelési pályázat 2021. évi támogatásának 

elszámolásáról
polgármester Kabinet Iroda              azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
végrehajtva

59 II.24.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2022. évi beiratkozási 

időpontjának meghatározásáról
polgármester

szervezési osztály BEÓ 

vez.
2022.03.18

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézményvezetőnek kiküldve

60 II.24.
Beszámoló

a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 2021.évi munkájáról
jegyző szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
nem igényel végrehajtást

61 II.24.

Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek 

háziorvos, fogorvos)

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

határozat felülvizsgálatáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

érintetteknek az új adatszolgáltatási 

lap megküldésre került, tájékoztatást 

megkapták

62 II.24.
„A központi orvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás kiírásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
eljárás megindítva 

63 II.24.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Pedagógiai 

programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézményvezetőnek kiküldve

64 II.24.

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői 

pályázatának kiírásáról és a beérkezett pályázatokat 

véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
polgármester HR azonnal

HR                           pénzügyi 

osztály

Regős Erzsikének kiküldve, Balog 

Gábor kitette a hirdetést a honlapra

65 II.24.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
EKR rendszerben feltöltve

66 II.24.
Tájékoztatás egyes önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Márciusi testületi ülés tárgyalja a 

tájékoztatásban elfogadott 

rendeletmódosításokat.

A módosítások elfogadva, egységes 

szerkezetbe foglalva a rendeletek.

67 II.24.
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

polgármester
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldve ügyvezetőnek

68 II.24.
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. 

évi üzleti tervéről
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldve ügyvezetőnek

69 II.24.
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2022. 

évi üzleti tervéről
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

költségvetés 

összeállításakor

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiküldve ügyvezetőnek

70 II.24. A Biatorbágy Értéktár Bizottság 2022. évi munkatervéről polgármester
ÉTB elnök                           

ÉTB titkár     
azonnal

ÉTB elnök                           

ÉTB titkár                   

pénzügyi osztály

végrehajtva

71 II.24. A Biatorbágy Értéktár Bizottság 2022. évi költségvetéséről polgármester
ÉTB elnök                           

ÉTB titkár     
azonnal

ÉTB elnök                           

ÉTB titkár                   

pénzügyi osztály

végrehajtva

72 II.24. Nimród köz közműkiváltásról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
folyamatban van

73 II.24. az Egészségház fejlesztéséről
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

1., pályázat benyújtva, 2., tervezés 

folyamatban

74 II.24.
„Biatorbágy, Meggyfa utca felújítása és korszerűsítése” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról polgármester
műszaki osztály                

szervezési osztály
2022.04.30

műszaki osztály                

szervezési osztály                                    

pénzügyi osztály

végrehajtva

75 II.24.
Az MLSZ pálya öltözőépületének terveztetése és pályázat 

benyújtásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
végrehajtva

76 II.24.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelme az óvodakert 

pályázat megvalósításának támogatására
polgármester BEÓ vezető azonnal

szervezési osztály                

pénzügyi osztály

intézményvezetőnek kiküldve , 

időközben Ildikó jelezte, hogy 

tartalékba rakták őket a pályázaton, 

ennek ellenére mégis szeretnék 

kérni a pénzt. Orsival egyeztetve!

77 II.24.
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzata függelékeinek módosításáról
jegyző jegyző

rendelet aláírásával 

egyidőben

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

A határozat szerint egységesítve az 

SzMSz.

78 II.24.
A hétvégi különjárat csökkentésével összefüggő

szerződésmódosításokról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
végrehajtva

79 II.24.
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozásról

polgármester                       

jegyző
szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Megküldtük a FAÖT-nek a 

határozatot.

Május 31-én megtartotta ülését a 

FAÖT, a megfküldött jkv. Alapján a 

tagönkormányzatoknak július 31-ig 

meg kell hozniuk döntésüket a 

csatlakozás támogatásáról.

80 II.24.
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézményvezetőnek kiküldve

81 II.24.
A torbágyi római katolikus templom restaurálási projektjének 

2022. évi támogatásáról
polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

azonnal

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

végrehajtva

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

pénzügyi osztály 
végrehajtva

83 II.24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022.-2026. évekre 

vonatkozó közművelődési koncepciójáról
polgármester polgármester azonnal

polgármester                     

pénzügyi osztály

Szádváriné Kiss Máriának, Uzonyi 

Editnek, Nánási-Kézdy Tamásnak 

kiküldve

84 II.24. Biatorbágy, 0313/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt



85 II.24.
Beszámoló a 2021. évi Egészségnapról

polgármester szervezési osztály 2022.02.28
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

határozat a  Biatorbágy 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 

részére megküldésre került

86 II.24. Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött együttműködésről polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

kabinet iroda                                     

pénzügyi osztály

folyamtban

87 II.24. Szavazatszámláló bizottsági póttagok kompenzálásáról
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
nem igényel végrehajtást

88 II.24. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról polgármester HVI vezető 2022.04.01
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

89 II.24.
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének 

javadalmazásáról

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

2217/18 ingatlan tulajdonos nem 

fogadta el az ajánlatot, 

értékbecsléshez szükséges egy 

változási vázrajz, amelynek 

készítése folyamatban. Másik 

tulajdonos nem jelentkezett.

91 III.7. Biatorbágy Városközpont fejlesztésének tervezéséről polgármester főépítész azonnal
főépítész                        

pénzügyi osztály

folyamatban, szerződés elfogadása 

előkészítés alatt

92 III.7.
Az orosz-ukrán háború következtében a Nagydobronyi 

kistérségben fellépő humanitárius feladatok támogatásáról
polgármester

Kabinet Iroda                 

Városgondnokság               

Pénzügyi Osztály

azonnal

Kabinet Iroda                 

Városgondnokság               

Pénzügyi Osztály

végrehajtva

93 III.7.
A HOMM Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

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

megvásárlásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály 2022.03.31

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Végrehajtva

95 III.31.
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi pályázati 

támogatásának elszámolásáról
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
végrehajtva

96 III.31.
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi 

támogatásának elbírálásáról
polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

2022.04.30

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

pénzügyi osztály

végrehajtva

97 III.31.
A Biatorbágy területén működő civil szervezetek 

együttműködési megállapodás alapján történő 2022. évi 

támogatásáról

polgármester

                         szervezési 

osztály               pénzügyi 

osztály

2022.04.30
 szervezési osztály               

pénzügyi osztály
folyamatosan

98 III.31.
Tájékoztatás egyes önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Júniusi testületi ülés tárgyalja a 

tájékoztatásban elfogadott 

rendeletmódosításokat. A rendeletek 

módosítása megtörtént, végrehajtva.

99 III.31. 2022. évi Köznevelési Pályázat elbírálásáról polgármester

                         szervezési 

osztály               pénzügyi 

osztály

azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatosan

100 III.31. Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról polgármester

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

Igazgatási osztály

2022.04.11

kabinet iroda                          

szervezési osztály               

Igazgatási osztály

végrehajtva

101 III.31.
Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának 

felülvizsgálatáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldve

102 III.31. Pályázat kiírásáról Biatorbágy Város településképe 

védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján 

polgármester

                                

főépítész                                      

pénzügyi osztály

2022.04.15.           

2022.05.16.

                                főépítész                                      

pénzügyi osztály
pályázat kiírásra került 

103 III.31.
Állatvédelmi referens megbízási szerződésének 

meghosszabbításáról
polgármester szervezési osztály 2022.04.30

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírása megtörtént

104 III.31.
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai 

beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldve

105 III.31.
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. 

évi szakmai beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldve

106 III.31.
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 

2021. évi szakmai beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldve

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

csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt

108 III.31.
A Budapest–Balaton-kerékpárút

ideiglenes belterületi nyomvonalának módosításáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
végrehajtva

109 III.31.
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022. évi beiratkozási 

időpontjának meghatározásáról

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Érintettnek kiküldve

110 III.31.
Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi 

kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
végrehajtva

111 III.31.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi kommunikációs 

tervéről
polgármester Kabinet Iroda azonnal

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
folyamatosan

112 III.31.
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

354/2021 (XII.16) határozatának módosításáról
polgármester

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály
2022.04.18

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály
végrehajtva

113 III.31.
Beszámoló az S.O.S Krízis Alapítvány 2021. évi 

tevékenységéről 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a határozat megküldésre került, 

végrehajtva

114 III.31.

A „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátója 2021. évi 

beszámolójáról polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

115 III.31. Az „1 db 2 kefés seprőgép beszerzése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás megindításáról

polgármester
Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály
2022.03.31

Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály                                  

pénzügyi osztály

végrehajtás alatt (eljárás kiírásra 

került) 

116 III.31.
A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva (EKR-ben publikálva)

117 III.31. A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményátszervezéséről

polgármester
PMAMI Int. Vez., 

Szervezési Osztály
azonnal

PMAMI Int. Vez., 

Szervezési Osztály                

Pénzügyi Osztály

Tankerületnek kiküldve

118 III.31.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről
polgármester Pénzügyi Osztály 2022.04.30 pénzügyi osztály végrehajtva

119 III.31.
Biatorbágy Város hulladékgazdálkodás szolgáltatójának 

2021. évi beszámolójáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
határozat megküldésre került

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

módosításáról 

polgármester
Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály
2022.04.10

Szervezési Osztály               

Műszaki Osztály                                  

pénzügyi osztály

végrehajtrva

121 III.31.

Az Európai Unió 2021-2027 programozási időszak forrásaiból 

megjelent pályázatokról                                     TOP Plusz 

1.1.1 21 Helyi gazdaságfejlesztés

polgármester

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály                              

Pénzügyi Osztály

2022.04.18

Kabinet Iroda                 

Műszaki Osztály                              

Pénzügyi Osztály

végrehajtva

122 III.31. A Szabadság úton tervezett további parkolókról és 

csomópontok rendezéséről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
vérehajtva

123 III.31.

a Forrás Sportközpont területén ideiglenes öltözőépület 

kialakításáról
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
végrehajtva

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

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt

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

belterületbe csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt

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

csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt

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

csatolásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
földhivatali ügyintézés alatt

128 III.31.
Önkormányzati babamama csomag biztosítása újszülöttek 

számára
polgármester Kabinet Iroda 2022.06.30

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
folyamatos

129 III.31. Helyi népszavazás elrendeléséről polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

Balog Gábornak, Mester Lászlónak 

átadva a határozat közzététel 

céljából, kifüggesztés megtörtént. 

Honlapon április 6-án közzétéve. 

HVB elnök a határozatot 04.11-én 

átvettte. Végrehajtva.



130 III.31.
Pénzeszköz átadási szerződés a 2022. évi Egészségnap 

megvalósításához polgármester

                         szervezési 

osztály               pénzügyi 

osztály

azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva (szerződés aláírásra 

került)

131 III.31.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, forgalomcsillapítás 

stb.) szóló 309/2021.(XI.25.) sz. határozatának módosításáról                                      

A József Attila utca forgalmi rendjéről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
folyamatban van

132 III.31.

A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 

kérelmeihez szükséges fedezet biztosításáról
polgármester                       

jegyző

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
folyamatos

kabinet Iroda                                                    

pénzügyi osztály 
végrehajtva

133 III.31.

temetési támogatás formájában nyújtható rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról
polgármester igazgatási osztály 2022.04.01

igazgatási osztály                           

pénzügyi osztály 
végrehajtva

134 III.31.
Állami tulajdonú ingatlanok átvételéről

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály 2022.12.31

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
folyamatban van

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

megvásárlásáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

Adásvétel végrehajtva. Használati 

megállapodás aláírásra került. 

Földhivatali ügyintézés alatt.

136 IV. 28.
Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2021. évi 

helyzetéről
polgármester kabinet azonnal

Kabinet                  pénzügyi 

osztály
végrehajtva

137 IV. 28.

Biatorbágy Város településképe védelmének helyi 

szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete 

alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló 

polgármesteri beszámolóról

polgármester főépítész azonnal
főépítész                      

pénzügyi osztály
végrehajtva

138 IV. 28.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi út- és járda-

felújítási programjáról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
folyamatban van

139 IV. 28.
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetési 

átcsoportosítási kérelméről
polgármester pénzügyi osztály 2022.05.30 pénzügyi osztály

140 IV. 28.
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda költségvetését érintő 

kérdésekről 
polgármester pénzügyi osztály 2022.05.30 pénzügyi osztály

Forrás biztosítva, végrehajtás 

intézményi feladat

141 IV. 28.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai 

beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
Határozat megküldésre került

142 IV. 28.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi intézményi 

karbantartási programjáról
polgármester városgondnokság 2022.09.30

városgondnokság                  

pénzügyi osztály

A táblázat leadva, a munkálatok 

kivitelezése folyamatban van

143 IV. 28.

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi 

ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési 

Megállapodásról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
az együttműködési megállapodás 

aláírásra került

144 IV. 28.
A „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha 

kiviteli terveinek megrendelése” közbeszerzési eljárás 

megindításáról

polgármester
szervezési osztály          

műszaki osztály
2022.04.30

szervezési osztály              

műszaki osztály          

pénzügyi osztály

folyamatban van

145 IV. 28.
Biatorbágy, 073/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály

Tulajdonosok értesítve lettek, 

folyamatban van

146 IV. 28.
Biatorbágy 9837 hrsz.-ú ingatlant érintő szolgalmi jog 

alapításáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban van

147 IV. 28.
A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
előkészítés alatt

148 IV. 28. A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 

és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról

polgármester

kabinet               

szervezési osztály              

pénzügyi osztály

2022.05.31

kabinet               szervezési 

osztály              pénzügyi 

osztály

végrehajtva

149 IV. 28.
Etyek megközelítését biztosító új elkerülő út nyomvonaláról

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajva

150 IV. 28.
a BMX freestyle pálya kivitelezéséről

polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban van

151 IV. 28.
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság új 

elnökének megválasztásáról
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

152 IV. 28.

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői 

pályázatának elbírásáról és az új intézményvezető 

kinevezéséről
polgármester hr 2022.05.10

hr                                    

pénzügyi osztály
MÁK átvezetés megtörtént

153 IV. 28.
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői 

pályázatának elbírásáról
polgármester

hr                            

szervezési osztály
2022.05.31

hr                                    

pénzügyi osztály
MÁK átvezetés megtörtént

154 IV. 28.
A központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról
polgármester

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
2022.06.01

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírásra került

155 IV. 28.
Az Inter- Dent Fogászat Kft. praxisértékesítési kérelméről

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban

156 IV. 28.
Biatorbágy, 3642 hrsz.-ú ingatlanon lévő jelzálogjog és 

elidegenítési tilalom átjegyzéséről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban van

157 IV. 28. Számlavezető pénzintézet váltásáról polgármester pénzügyi osztály 2022.06.30 pénzügyi osztály folyamatban

158 IV. 28.
Biatorbágy 6873 hrsz.-ú ingatlanról

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
Végrehajtva

159 V. 26.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításának 

elindításáról
polgármester főépítész azonnal

főépítész                     

pénzügyi osztály

folyamatban van, lezárási szakasz 

előtt 

160 V. 26.
Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

polgármester szervezési osztály folyamatos
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

felülvizsgálatnak megfelően a 

rendldeletmódosítások tervezete 

elkészült.A rendeletek módosítása 

megtörtént, végrehajtva.

161 V. 26.
Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok 

meghatározásáról
polgármester BEÓ vezető folyamatos

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézményvezetőnek elküldve

162 V. 26.
A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról I. 

polgármester Kabinet Iroda azonnal
kabinet iroda                     

pénzügyi osztály
végrehajtva

163 V. 26.
Ifjúság támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

polgármester

szervezési osztály                   

pénzügyi osztály                    

kabinet iroda

2022.06.30

szervezési osztály                   

pénzügyi osztály                    

kabinet iroda

Szervezési Osztály a támogatási 

szerződéseket elkészítette

164 V. 26.
Az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi 

beszámolójáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

165 V. 26.
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv 

végrehajtásáról

polgármester                       

jegyző

polgármester                       

jegyző
folyamatos

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

166 V. 26.
A Sándor-Metternich kastély további használati, hasznosítási 

jogainak kérdéséről
polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

kétoldalú szerződés aláírva 

Egyházmegyével

167 V. 26. Beszámoló a közterület - felügyelet 2021. évi működéséről polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
intézményvezetőnek határozat 

kiküldve

168 V. 26.
„Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói 

szerződés módosításáról polgármester

szervezési osztály            

műszaki osztály               

pénzügyi osztály      

azonnal

szervezési osztály            

műszaki osztály               

pénzügyi osztály      

szerződés aláírásra került 05.30-án 

169 V. 26. Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztéséről, bővítéséről polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban van, ET készül 06.hóra

170 V. 26.
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító 

okiratának módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
átvezetve MÁK-ban

171 V. 26.
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ módosító 

okiratának elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
átvezetve MÁK-ban

172 V. 26.
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ módosító 

okiratának elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
átvezetve MÁK-ban

173 V. 26.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről                                                                         

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat telephelyének kialakítási költségeiről

pénzügyi osztály végrehajtva

174 V. 26.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről                                                                         

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének 

cseréjéről

pénzügyi osztály folyamatban

175 V. 26. Mécs családközösség kérelméről polgármester

Kabinet                       

szervezési osztály             

igazgatási osztály 

2022.06.30

Kabinet                       

szervezési osztály             

igazgatási osztály 

végrehajtva

176 V. 26.
Az Összefogás Építési Alap külterületi pályázatainak 

elbírálásához szükséges többletforrás biztosításáról
polgármester műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban van a szerződéskötés



177 V. 26. „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról polgármester kabinet iroda 2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

178 V. 26. „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról polgármester kabinet iroda 2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

179 V. 26. „Biatorbágy Városért - Életműdíj” kitüntetés adományozásáról polgármester

kabinet iroda,                      

hr,                            

pénzügyi osztály

2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

180 V. 26. „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról polgármester kabinet iroda azonnal

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

181 V. 26. „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról polgármester kabinet iroda 2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

számfejtve

182 V. 26. „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról polgármester kabinet iroda 2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

számfejtve

183 V. 26. „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozásáról polgármester

kabinet iroda,                    

hr,                       

pénzügyi osztály                   

szervezés

2022.06.18

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

184 V. 26. „Szász Gyula Egészségünkért Díj” adományozásáról polgármester

kabinet iroda                         

hr                                   

pénzügyi osztály

Semmelweis Nap

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

185 V. 26. Fedák József Testnevelés és Sport Díj” adományozásáról polgármester

kabinet iroda                      

hr                           

pénzügyi osztály

2022.08.20

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

186 V. 26. „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról polgármester

kabinet iroda                      

hr                           

pénzügyi osztály

azonnal

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

187 V. 26.
Az iskolaorvosi feladatok felülvizsgálatáról, az iskolaorvosi 

pályázat elbírálásáról 
polgármester szervezési osztály folyamatos

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
végrehajtva

188 V. 26.
Biatorbágy, Meggyfa utca felújításával összefüggő 

kérdésekről
polgármester műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                  

pénzügyi osztály
végrehajtva

189 V. 26.
Biatorbágy, Meggyfa utca felújítása és korszerűsítése 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
polgármester

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
2022.06.01

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
végrehajtva

190 V. 26. a Katalin-hegy közösségi tér kialakításáról polgármester műszaki osztály 2022.08.20
műszaki osztály                  

pénzügyi osztály
folyamatban van

191 V. 26.
„Biatorbágy Városépítészetéért díj” kitüntetés 

adományozásáról
polgármester

kabinet iroda                      

hr                           

pénzügyi osztály

2022.08.20

kabinet iroda,                      

hr,                            pénzügyi 

osztály

végrehajtva

192 VI. 15.
A HOMM Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2. számú 

módosításáról 
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
a szerződés módosítás aláírásra 

került

193 VI. 15.
Biatorbágy, Füzes-patak 014/2 hrsz-ú telke, a Pátyi út és a 

015/20 hrsz-ú ingatlan északi határának vonala által körbezárt 

és lefedett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

polgármester
műszaki osztály, 

főépítészi iroda
azonnal

műszaki osztály, főépítészi 

iroda,                 pénzügyi 

osztály

nincs teendő

194 VI. 15.
„Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról
polgármester

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
2022.06.30

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
végrehajrtva

195 VI. 15.
Az „1 db szívó- seprőgép beszerzése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
polgármester

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
2022.12.31

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály
végrehajtva

196 VI. 15. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról polgármester HR, Szervezési Osztály azonnal
HR, Szervezési Osztály, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

197 VI. 15. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról polgármester HR, Szervezési Osztály azonnal
HR, Szervezési Osztály, 

pénzügyi osztály
végrehajtva

198 VI.30.
A Budapest-Balaton kerékpárút Biatorbágyot érintő 

szakaszáról
polgármester

szervezési osztály                             

kabinet
azonnal

szervezési osztály                  

kabinet                     

pénzügyi osztály

folyamatban

199 VI.30.
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki 

Közterület-felügyelet működtetésére vonatkozó részéből 

történő kilépésről

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály

a határozat megküldésre került/ 

folyamatban van 

200 VI.30.
A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési 

megállapodásról
polgármester

szervezési osztály                             

pénzügyi osztály
azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
aláírásra került

201 VI.30.
A gyermekorvosokkal hatályos feladat-ellátási szerződés 

módosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

202 VI.30.
Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási 

területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok 

ellátására 

polgármester szervezési osztály folyamatos
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
kiírásra került

203 VI.30.
Dr. Träger Orsolya fogorvossal kötendő feladat-ellátási 

szerződésről
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírásra került 

204 VI.30.
Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program 

felülvizsgálatáról

polgármester                         

dr. Cserniczky Tamás 

alpolgármester

szervezési osztály                             

pénzügyi osztály
2022.10.15

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
folyamatban

205 VI.30.
a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról
polgármester szervezési osztály 2022.07.01

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

206 VI.30.
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi 

ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési 

Megállapodásról 

polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
szerződés aláírásra került

207 VI.30.
Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított 

Támogatói Szolgálat 2021/2022 évi munkájáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

208 VI.30.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának módosításáról
polgármester

szervezési osztály                       

műszaki osztály
azonnal

szervezési osztály                 

műszaki osztály                            

pénzügyi osztály

MÁK által átvezetve

209 VI.30.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának módosításáról
polgármester

szervezési osztály                       

műszaki osztály
azonnal

szervezési osztály                 

műszaki osztály                            

pénzügyi osztály

MÁK által átvezetve

210 VI.30.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

módosító okiratának elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
MÁK által átvezetve

211 VI.30.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának elfogadásáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                 

pénzügyi osztály
MÁK által átvezetve

212 VI.30.

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozó, KKS-Energy Kft. részéről 

benyújtott, a Biatorbágy  Budakeszivel határos ingatlanait 

érintő 132 KV-os hálózati vezeték elhelyezéséről szóló  

telepítési tanulmánytervről

polgármester                       

jegyző
főépítész folyamatos

főépítész                       

pénzügyi osztály

folyamatban van, beruházói válaszra 

vár, TRSZ-szel kapcsolatban

213 VI.30. A Vasút utca rendezésére vonatkozó tanulmánytervekről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Folyamatban van

214 VI.30. A Szabadság úti parkolók engedélyezés előtti terveiről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Engedélyeztetés elindítva

215 VI.30.
Biatorbágy, 3403/1 és 3404/1 hrsz.-ú ingatlanok 

ajándékozásáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

Szerződés aláírva, beadva a 

Földhivatalba

216 VI.30. Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről
polgármester                       

jegyző

műszaki osztály                

főépítész iroda
folyamatos

műszaki osztály              

főépítész iroda                

pénzügyi osztály

Úttervező bevonásra került a 

kialakítás miatt

217 VI.30.
Csokonai utca és Varga Rektor utca felújítás koncepció 

tervéről

polgármester                       

jegyző
műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Tervezés előrehaladott állapotban

218 VI.30. Biatorbágy külterületi ingatlanjairól polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály

Szőlőhegy tanulmánytervvel 

összevetés alatt van

219 VI.30. Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Vállalkozási szerződés megkötve

220 VI.30.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről -  Karikó János Könyvtár kérelme
polgármester Intézményvezető folyamatos Folyamatban

221 VI.30.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről - Iskolaorvos eszközbeszerzés
polgármester Jegyzői Titkárság 2022. szeptember 1. Végrehajtva

222 VI.30.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről- Egészségház új rendelők kialakítása
polgármester

Egészségügyi Nonprofit 

Kft.
2022. szeptember Végrehajtva



223 VI.30.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről - Fűnyíró traktor beszerzés
polgármester Városgondnokság 2022. december 31. Végrehajtva

224 VI.30.
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött 

támogatási szerződés módosításáról polgármester
szervezési osztály                             

pénzügyi osztály
azonnal

szervezési osztály                             

pénzügyi osztály
Végrehajtva

225 VI.30. az értékvédelmi pályázat elbírálásáról polgármester főépítész azonnal
főépítész                       

pénzügyi osztály
szerződések aláírása megtörtént

226 VI.30.
Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről
polgármester igazgatási osztály azonnal

igazgatási osztály                           

pénzügyi osztály 
végrehajtva

227 VI.30.
Biatorbágy város szennyvíztisztító telepének technológiai 

felülvizsgálatáról
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Megállt a folyamat

228 VI.30. „Kulturált Települési Környezet Díj adományozásáról” polgármester kabinet 2022.09.05
Kabinet                  pénzügyi 

osztály
végrehajtva

229 VI.30.
A Tópark területén található önkormányzati terület 

hasznosításáról
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                  

pénzügyi osztály

dr. Juhász Andrea elkészítette a 

módosítását a szerződésnek és 

megküldte a Tópark felé 

véleményezésre

230 VI.30. Biatorbágy, 3872/4 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

A tulajdonos a földmérési munkákat 

készítteti

231 VI.30. Biatorbágy, 1376 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról
polgármester                       

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály

Rendezési terv módosítását 

követően, tulajdonos értesítve a 

döntésről

232 VI.30. Érdi Tankerületi Központ kérelméről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Megvalósítva

233 VII.19.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratának módosításáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály

Tóth Attilának, MÁK-nak megküldve, 

átvezetve törzskönyvön

234 VII.19.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

módosító okiratának elfogadásáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
Tóth Attilának, MÁK-nak megküldve, 

átvezetve törzskönyvön

235 VII.19.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

módosító okiratának elfogadásáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály

Tóth Attilának, MÁK-nak megküldve, 

átvezetve törzskönyvön

236 VII.19.
„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról
polgármester

jegyzői titkárság               

műszaki osztály
azonnal

jegyzői titkárság           

műszaki osztály                  

pénzügyi osztály

végrehajtva

237 VII.19.
Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett 

tálalókonyhák üzemeltetéséről polgármester

városgondnokság                   

jegyzői titkárság                                  

pénzügyi osztály

folyamatos

városgondnokság                   

jegyzői titkárság                                  

pénzügyi osztály

SZf Egyházmegye, Malik Dean, Gál 

Edit, NNÖ részére megküldve

238 VII.19.
Biatorbágy 6326 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 

bejegyzéséről
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság                 

pénzügyi osztály
végrehajtva

239 VII.19.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

„Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról szóló 194/2022. (VI. 15.) határozata 

kijavításáról

jegyző jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
Megküldve az érintetteknek, 

vélgrehajtva.

240 IX. 1.
A CTP Management Hungary Kft-vel kötendő 

településrendezési szerződésről 
polgármester

polgármester                       

jegyző                       

főépítész

folyamatos
főépítész                     

pénzügyi osztály

folyamatban, TRSZ elfogadás 

előkészítve

241 IX. 1.

Biatorbágy, Huber utca 9251.  hrsz-ú ingatlan nyugati és 

északi határa – a Hosszúréti – patak telke – a Tormásrét utca 

által körbezárt terület kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról

polgármester főépítészi csoport azonnal

főépítészi csoport                          

műszaki osztály                                      

pénzügyi osztály

folyamatban

242 IX. 1.
Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről és a Pecatavi 

Közösségi Tér fejlesztéséről
polgármester műszaki osztály folyamatos

műszaki osztály                            

pénzügyi osztály
Folyamatban

243 IX. 1.
A 16 tantermes iskola birtokba vételéről és használatba 

adásáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

műszaki osztály                                                    

pénzügyi osztály

birtokba vétel és Tankerületnek 

történő használatba adás fizikailag 

megtörtént, a jogi rendezés 

folyamatban van. A használati 

megállapodás megkötése 

megtörtént, a biztosítás megkötése 

megtörtént.

244 IX. 1. A Sándor-Metternich kastély konténereinek kérdéseiről polgármester
jegyzői titkárság                 

műszaki osztály
folyamatos

jegyzői titkárság                 

műszaki osztály
Szerződés felmondva, októberben 

szállítják el a konténereket

245 IX. 1.
A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására 

vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről 
polgármester

jegyzői titkárság                 

pénzügyi osztály
azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
szerződés aláírásra került

246 IX. 1. Szily kastély udvarára játszóudvar telepítéséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
szerződéskötés folyamatban van

247 IX. 1. Biatorbágy 3413 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály

Kérelmezőtől záradékolt vázrajzot 

várunk

248 IX. 1. Kerékpártárolók telepítéséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Szerződés aláírás alatt

249 IX. 1. Kerékpáros szervizállomások telepítéséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Bejárás lesz

250 IX. 1.
A Budapest-Balaton kerékpárút mellé új köztéri ivókút 

létesítéséről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály                

pénzügyi osztály
Módosítás alatt

251 IX. 1.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 

érintő kérdésekről - tálalókonyha működtetése
polgármester Városgondnokság azonnal pénzügyi osztály Végrehajtva

252 IX. 1. A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról polgármester jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
végrehajtva-EKR-ben publikálva

253 IX. 1.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság további tagjainak 

megválasztásáról - Zárt
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            HR                        

érintettek,                                                  

pénzügyi osztály

végrehajtva

254 IX. 1.
„Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról – ZÁRT 

polgármester

Jegyzői Titkárság - 

jegyzői csoport, 

pénzügyi osztály

2022.09.02

Jegyzői Titkárság - jegyzői 

csoport, műszaki osztály, 

pénzügyi osztály

szerződésaláírásra került 

255 IX. 1.

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról- ZÁRT
polgármester

jegyzői titkárság                         

műszaki osztály               

pénzügyi osztály

2022.09.15

jegyzői titkárság                         

műszaki osztály               

pénzügyi osztály

szerződés aláírásra került

256 IX. 1.
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői 

pályázatának elbírásáról és új pályázat kiírásáról - Zárt
polgármester jegyzői titkárság 2022.10.02

jegyzői titkárság                 

HR                         pénzügyi 

osztály

MÁK által átvezetve Uzonyi Edit 

kinevezése

257 IX. 1.
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői 

pályázatát véleményező bizottság tagjának megválasztásáról  

- Zárt

polgármester jegyzői titkárság 2022.10.02
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
végrehajtva

258 IX. 1.
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői 

pályázatát véleményező bizottság tagjának megválasztásáról  

- Zárt

polgármester jegyzői titkárság 2022.10.02
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
végrehajtva

259 IX. 29.

Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól 

szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott 

jogkörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolóról
polgármester

Jegyzői titkárság                  

Főépítészi Csoport, 

Főépítész

azonnal Főépítész, pénzügy végrehajtva

260 IX. 29. Főépítészi megbízási szerződés módosításáról polgármester jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
szerződés aláírásra került

261 IX. 29.
Horváthné Dr. Träger Orsolya fogorvos kérelméről, feladat-ellátási 

szerződésének módosításáról 
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
szerződés aláírása megtörtént

262 IX. 29.

A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a Memória Café 2021. évi 

működéséről, a támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi 

támogatásról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
támogatási szerződés aláírása 

megtörtént

263 IX. 29.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2022/2023-as nevelési évének 

munkatervéről
polgármester BEÓ vezető azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
Érintettnek kiküldve

264 IX. 29. A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/2023. évi munkatervéről polgármester bölcsődevezető azonnal
jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
Érintettnek kiküldve

265 IX. 29.
Szociális intézményeink önköltség számítási szabályának 

felülvizsgálatáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
Érintetteknek kiküldve

266 IX. 29. A Táncsics utca forgalmi rendjéről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Ajánlattételi felhívás lejáratát 

követően tudunk intézkedni.

267 IX. 29. Fűnyíró traktor hóekével való felszerelésére polgármester pénzügyi osztály azonnal
pénzügyi osztály, 

városgondnokság
Folyamatban



268 IX. 29. Bechtold Sváb Tájház 2022. évi működési támogatás kiegészítése polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály Végrehajtva

269 IX. 29. A 2022. évi őszi forgalomtechnikai kérdésekről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Városgondnokságnak jeleztük az 

igényeket, a 30 km/h-s seb.korl. 

Megtörtént

270 IX. 29. A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II. polgármester kabinet azonnal
kabinet  iroda                  

pénzügyi osztály
végrehajtva

271 IX. 29.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való

2023. évi csatlakozásról

polgármester igazgatási osztály
2022.09.30.                 

2022.10.03.

igazgatási osztály                           

pénzügyi osztály 
végrehajtva, pályázat meghirdetve

272 IX. 29. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása polgármester pénzügy 2022.10.30 pénzügyi osztály Folyamatban

273 IX. 29.
A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály

együttműködési megállapodás 

módosítása aláírásra került

274 IX. 29. A hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Érintettek kiértesítve.

275 IX. 29.
Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi nyári 

karbantartási tervének végrehajtásáról
polgármester városgondnokság azonnal

városgondnokság           

pénzügyi osztály
végrehajtást nem igényel

276 IX. 29. Biatorbágy, 02/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Folyamatban

277 IX. 29. A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Szerződéskötés folyamatban.

278 IX. 29.
A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi 

rendjéről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Árajánlatkérés folyamatban, NIF 

egyeztetés szükséges.

279 IX. 29. A Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújításáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Szerződéskötés folyamatban. 

Készlethiány miatt a beszerzés 

csúszni fog.

280 IX. 29.

A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

250/2022 (IX.01.) számú, a Budapest-Balaton kerékpárút mellé új 

köztéri ivókút létesítéséről szóló határozatának módosításáról

polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Ajánlatkérés folyamatban

281 IX. 29. Közterületi faültetések 2022 ősz polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Főkertésszel ültetési helyek 

pontosítása, a fák megrendelésének 

előkészítése.

282 IX. 29. A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről polgármester műszaki osztály folyamatos
műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Ajánlattételi felhívás közzétételére 

vár.

283 IX. 29.
6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásáról –

Dr. Láng Júlia Dórával való előszerződésről
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
előszerződés aláírása megtörtént

284 IX. 29.
Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről- feladat-

ellátási szerződés módosításáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály
szerződés aláírása megtörtént

285 IX. 29. „Az 1956-os Emlékérem” adományozásáról polgármester Kabinet, HR, Pénzügy 2022.10.23
Kabinet iroda                       

HR                          pénzügyi 
október 23-án átadva

286 IX. 29. Pest megyei kitüntetésekről

Pest Megye Díszpolgára Díj

polgármester Kabinet 2022.10.04
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

287 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Pest Megyéért Emlékérem
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

288 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Év Polgárőre Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

289 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Év Tűzoltója Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

290 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Nemzetiségekért Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

291 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Év Legjobb Csapata Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

292 IX. 29.

Pest megyei kitüntetésekről

Év Sportolója DíjPest megyei kitüntetésekről

Év Sportolója Díj

polgármester Kabinet 2022.10.04
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

293 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Év Iparosa Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

294 IX. 29.
Pest megyei kitüntetésekről

Év Kisvállalkozása Díj
polgármester Kabinet 2022.10.04

kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehatjva

295 IX. 29.
A Városközpont Fejlesztési Koordinációs Csoport Tagjainak 

megválasztásáról
polgármester kabinet azonnal

kabinet iroda           

pénzügyi osztály
végrehajtva

296 IX. 29.
A Biatorbágy 6194 hrsz. zártkerti ingatlanra bejegyzett életjáradéki 

jog törléséről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Törlési eng. megküldve a 

kérelmezőknek

297 IX. 29.
A Boglárka utcai közút kialakítása a szabályozási tervnek 

megfelelően
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            

pénzügyi osztály

Kapcsolatfelvétel a tulajdonosokkal 

folyamatban

298 IX. 29. Biatorbágy, 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Ügyfél kiértesítve

299 IX. 29. Biatorbágy, 186 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett jogok törléséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            

pénzügyi osztály
Ügyfél kiértesítve

300 IX. 29.
A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottság tagjának választásáról
polgármester jegyzői titkárság azonnal

jegyzői titkárság            

pénzügyi osztály

határozat kiküldve a Kft.-nek, dr. 

Juhász Andreának, cégbíróság felé 

történő bejelentés folyamtban van

301 IX. 29.

A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő 

felterjesztésekről

Szociális Munkáért díj

polgármester Kabinet 2022.09.30
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehajtva

302 IX. 29.

A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő 

felterjesztésekről

Esélyteremtésért díj

polgármester Kabinet 2022.09.30
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehajtva

303 IX. 29.

A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő 

felterjesztésekről

Idősekért díj

polgármester Kabinet 2022.09.30
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehajtva

304 IX. 29.

A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő 

felterjesztésekről

Pro Caritate díj

polgármester Kabinet 2022.09.30
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály
végrehajtva


