
határozat 
száma

határozat 
dátuma

Tárgy Felelős Végrehajtásért felelős Határidő Határozatot kapta Végrehajtás

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

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



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 
végrehatjva

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 végrehajtva

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

305 X. 27. Vis maior támogatás benyújtásáról polgármester
műszaki osztály                      

Kabinet
azonnal

műszaki osztály                      
Kabinet végrehajtva

306 X. 27. Az Európai Bizottság elnökéhez benyújtandó nyilatkozat aláírásáról polgármester Kabinet azonnal
kabinet iroda                   

pénzügyi osztály végrehajtva

307 X. 27.
A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

polgármester jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            
pénzügyi osztály végrehajtva

308 X. 27.

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozó, a Biatorbágy Budapest-Balaton kerékpárút új 
nyomvonalával kapcsolatos területet érintő telepítési 
tanulmánytervről

polgármester                         
jegyző

főépítész folyamatos
főépítész                         

pénzügyi osztály szerződéstervezet egyeztetés alatt

309 X. 27.
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki 
jelentésről és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervről

polgármester                         
jegyző

Adóügyi Osztály                
Jegyzői titkárság

folyamatos                Jegyzői titkárság                             A 2023. évi belső ellenőri tervbe az 
utóellenőrzés beépítésre került

310 X. 27.
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról

polgármester jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            
pénzügyi osztály végrehajtva

311 X. 27.
Beszámoló a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről

polgármester jegyzői titkárság folyamatos
jegyzői titkárság            
pénzügyi osztály végrehajtva

312 X. 27.
Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési 
keretének felhasználásáról

polgármester jegyzői titkárság azonnal
jegyzői titkárság            
pénzügyi osztály végrehajtva

313 X. 27. Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról polgármester
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

folyamatos
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály határozat megküldésre került 

314 X. 27. Önkormányzati rendészet megalakításáról polgármester jegyzői titkárság

folyamatos                                     
elkészítendő 

dokumentumok 
tekintetében 

novemberi ülés

Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

dokumentumok előkészítése 
megtörtént

315 X. 27.
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola használati szerződéssel 
kapcsolatos kérelméről

polgármester jegyzői titkárság azonnal
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

Házon belül az aláírások 
megtörténtek, Egyházmegye ki lett 

értesítve, még nem jöttek a 
szerződésért

316 X. 27.
Biatorbágy Város Önkormányzat Idősügyi Koncepciójának 
megalkotásáról

polgármester                                     
Idősügyi Tanács elnöke

Idősügyi Tanács titkára                            
igazgatási osztály 

vezetője
2024.10.31

Idősügyi Tanács titkára                            
igazgatási osztály vezetője                                                   

pénzügyi osztály

Honlapon megjelentetve, 
végrehajtva, következő felülvizsgálat 

2024.10.31.

317 X. 27.
Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra 
vonatkozóan

polgármester                   
jegyző

műszaki osztály                
Jegyzői titkárság

azonnal
műszaki osztály                 
Jegyzői titkárság                  
Pénzügyi osztály

Benyújtva a MEKH-nek, hiánypótlás 
készül.

318 X. 27. Ivóvíz kapacitás biztosításáról polgármester jegyzői titkárság

szerződéskötés: 15 
nap, 

többletkapacitás: 
dec. 31.

Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály folyamatban

319 X. 27. Jégpálya létesítéséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            
pénzügyi osztály Létesítés alatt

320 X. 27. Önkormányzati intézmények közműveinek rendezéséről polgármester
műszaki osztály                 

városgondnokság
2022.12.31

műszaki osztály                 
városgondnokság                            
pénzügyi osztály

Tanulmány elkészült, Jegyzői vagy 
Polgármesteri utasításra vár.

321 X. 27.
Biatorbágy Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról

polgármester jegyzői titkárság 2022.11.05
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

SZMSZ aláírása megtörtént, 
elnöknek megküldésre került

322 X. 27. A Sándor-Metternich Kastély udvarán lévő konténer termekről
polgármester                   

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            
pénzügyi osztály Konténerek elszállítva

323 X. 27.
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással összefüggő 
kérdésekről

polgármester jegyzői titkárság 2022.10.31
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály határozat megküldése megtörtént

324 X. 27.
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi 
üzleti tervének módosításáról

polgármester
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

költségvetés 
összeállításakor

Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály végrehajtva

325 X. 27. Biatorbágy 5142 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanok átvételéről
polgármester                   

jegyző
műszaki osztály 2022.12.31

műszaki osztály            
pénzügyi osztály Folyamatban van

326 X. 27. Biatorbágy 5416 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről polgármester műszaki osztály 2022.12.31
műszaki osztály            
pénzügyi osztály Folyamatban van



327 X. 27. Biatorbágy, 499/7 hrsz.-ú ingatlanról
polgármester                   

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            
pénzügyi osztály Végrehajtva

328 X. 27. A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről polgármester jegyzői titkárság azonnal
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály tervezők dolgoznak

329 X. 27.
Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 
gázellátását 2023. január 01-től biztosító közbeszerzési eljárás 
megindításáról

polgármester
Jegyzői titkárság                      

városgondnokság                                  
pénzügyi osztály

2022.10.31
Jegyzői titkárság                      

városgondnokság                                  
pénzügyi osztály

határozat megküldése megtörtént

330 X. 27.
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda melegvízellátó rendszer javítása 
forrás biztosítás

polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály folyamatban a rendelet módosítása

331 X. 27.
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ átcsoportosítási 
kérelme

polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály folyamatban a rendelet módosítása

332 X. 27. Biatorbágy Jóhírneve keret emelése polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály folyamatban a rendelet módosítása

333 X. 27.
Biatorbágy Város Önkormányzat kamatkiadásainak emelkedése 
forrás biztosítása

polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály folyamatban a rendelet módosítása

334 X. 27.
A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” 
közbeszerzési eljárás megindításáról

polgármester
jegyzői titkárság                         
műszaki osztály 

azonnal
jegyzői titkárság                     
műszaki osztály                       
pénzügyi osztály

eljárás megindítva (ajánlattételi 
határidő: 11.18.)

335 X. 27.
„Biatorbágy - Hó-eltakarítás és síkosságmentesítés”
 tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

polgármester jegyzői titkárság 2022.11.05
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály szerződés aláírásra került

336 X. 27. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról polgármester
HR                           jegyzői 

titkárság
azonnal

HR                           jegyzői 
titkárság                                   

pénzügyi osztály
végrehajtva

337 X. 27.

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával létrejött vállalkozási 
keretszerződés módosításáról

polgármester
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály

2022.11.05
Jegyzői titkárság                      
pénzügyi osztály szerződés aláírása megtörtént

338 X. 27. Ifjúság támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. polgármester
jegyzői titkárság                 

pénzügyi oszytály                
Kabinet

2022.11.30
jegyzői titkárság                 

pénzügyi oszytály                
Kabinet

végrehajtva

339 XI. 24.
A Városi Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó többletforrás 

igényléséről
polgármester műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            
pénzügyi osztály végrehajtva

340 XI. 24.
Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 

részéről érkezett településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről
polgármester szervezési osztály azonnal

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály folyamatban

341 XI. 24. Beszámoló tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről polgármester szervezési osztály azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály határozat megküldése megtörtént

342 XI. 24.
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi 

munkatervéről 
polgármester Családsegítő vezetője folyamatos

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

határozat megküldése megtörtént 
intézményvezető felé

343 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a 

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési 
igényéről

polgármester                   
jegyző

JFMK vezetője folyamatos
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

határozat megküldése megtörtént 
intézményvezető felé

344 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a 

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési 
igényéről

polgármester JFMK vezetője folyamatos
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

határozat megküldése megtörtént 
intézményvezető felé

345 XI. 24.
A 3. számú fogorvosi rendelő kezelőegységének cseréjéhez 

szükséges pénzügyi fedezetéről
polgármester

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály szerződés aláírása folyamatban

346 XI. 24.
A 6.számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő feladat-

ellátási szerződésről
polgármester szervezési osztály                azonnal

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály szerződés aláírása megtörtént

347 XI. 24.
Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos 

ismeretbővítésről
polgármester

szervezési osztály                  
iskolaorvos

azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály Oktatás megtartásra került

348 XI. 24. Az Egészségház kérelméről polgármester
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály szerződés aláírása megtörtént

349 XI. 24. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. Kérelméről polgármester
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

Módosítás elkészült, aláírások 
megtörténtek

350 XI. 24.
Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról
polgármester

igazgatási osztály 
vezetője

2022. 11. 05.             
2023. 11. 30.

igazgatási osztály                           
pénzügyi osztály 

végrehajtva, honlapon megjelentetve, 
HEP mentornak megküldve

351 XI. 24.
Biatorbágy Város Idősügyi Tanácsa Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról
polgármester                                   

Idősügyi Tanács elnöke

igazgatási osztály 
vezetője                       

Idősügyi Tanács titkára
2022.12.01

igazgatási osztály                           
pénzügyi osztály végrehajtva

352 XI. 24. Önkormányzati rendészet megalakításához kapcsolódó feladatokról polgármester szervezési osztály                folyamatos
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály folyamatban, álláshirdetés megjelent

353 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi 

munkatervéről
polgármester szervezési osztály                folyamatos

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály végrehajtva

354 XI. 24.
A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023. január 

hónapban igazgatási szünet elrendeléséről
polgármester szervezési osztály                2022.11.30

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

honlapon közzétéve, hivatalok, 
intézmények kiértesítése megtörtént

355 XI. 24. Az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervéről polgármester
pénzügyi osztály                      
városgondnokság

azonnal
pénzügyi osztály                      
városgondnokság Folyamatban van

356 XI. 24. A fonyódligeti üdülő üzemeltetési tervéről
polgármester                   

jegyző
pénzügyi osztály                      
városgondnokság

azonnal
pénzügyi osztály                      
városgondnokság Folyamatban van

357 XI. 24. Biatorbágy, 6602 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            
pénzügyi osztály Folyamatban van

358 XI. 24. Patak utca ivóvíz törzsvezeték létesítéséről polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            
pénzügyi osztály FVM részére átadva

359 XI. 24.
A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 

szabályzat felülvizsgálatáról
jegyző szervezési osztály                azonnal

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály Belső ellenőr részére kiküldve

360 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési 

tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervről
jegyző szervezési osztály                2022.12.31

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály Belső ellenőr részére kiküldve

361 XI. 24. Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról jegyző adóügyi Osztály             azonnal
Adóügyi Osztály                              
pénzügyi osztály végrehajtva

362 XI. 24.
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ átcsoportosítási 

kérelméről
polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

363 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rezsiköltség emelkedésére 

többletforrás biztosításáról
polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

364 XI. 24.
Biatorbágy Város Önkormányzat favágási keretösszegének 

emeléséről
polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

365 XI. 24. „Örülünk hogy megszülettél” Életfa program megújításáról polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva
366 XI. 24. Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

367 XI. 24. Biatorbágyi Önkormányzati Rendészettel összefüggő kérdésekről polgármester pénzügyi osztály azonnal pénzügyi osztály végrehajtva

368 XI. 24.
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának 

elbírásáról és új pályázat kiírásáról
polgármester

Hr referensek, 
szervezési osztály

2022.01.29
HR                           jegyzői 

titkárság                                   
pénzügyi osztály

határozat a Magyar Államkincstárnak 
megküldésre került, 

intézményvezetővel a megbízási 
szerződés aláírásra került

369 XI. 24.
A Biatorbágy Szabadság út 10/a. szám alatti ingatlanrész birtokba 

vételéről és a benyújtott fellebbezés elbírálásáról polgármester műszaki osztály azonnal
műszaki osztály            
pénzügyi osztály Kiértesítés megtörtént

370 XII. 14.
A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” 

közbeszerzési eljárás bírálatáról
polgármester szervezési osztály                azonnal

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály végrehajtva

371 XII. 14.
A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” 

közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról polgármester
szervezési osztály         
műszaki osztály       

azonnal
szervezési osztály                  
műszaki osztály               
pénzügyi osztály

döntés várhatóan a 2023. január 26-
ai ülésen 

372 XII. 14.
a Biatorbágy Tudáspark Infrastruktúra megvalósítása tárgykörében 

együttműködési megállapodás megkötéséről
polgármester szervezési osztály                folyamatos

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály folyamatban

373 XII. 14. A Sándor-Metternich kastély intézményi konténereiről polgármester
szervezési osztály         
műszaki osztály       

2023.01.15
szervezési osztály                  
műszaki osztály               
pénzügyi osztály

Többoldalú szerződés módosítva, 
aláírás házon belül megtörtént

374 XII. 14.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évre szóló ellátási 

szerződéséről
polgármester

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

2022.12.31
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály a szerződés aláírásra került



375 XII. 14. Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről polgármester szervezési osztály                
2022.12.15., 
2023.05.15.

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály folyamatban

376 XII. 14. Dr. Szentkereszty Leonóra kérelméről polgármester szervezési osztály                azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály végrehajtva

377 XII. 14.
„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyában aláírt szerződés 

módosításáról 
polgármester

szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

2022.12.30
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály

a szerződés módosítás aláírásra 
került

378 XII. 14. Ivóvíz kapacitás biztosításáról polgármester szervezési osztály                azonnal
szervezési osztály                  
pénzügyi osztály folyamatban

379 XII. 14.

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozó, a Biatorbágy, Paul Hartmann utca és körforgalma 

területének (2399/6. hrsz) környezetére – a Walter Business Park 
(2399/9. hrsz.) logisztikai terület - kapcsolatos területet érintő 

telepítési tanulmánytervről

polgármester             
jegyző

főépítész folyamatos
főépítész                         

pénzügyi osztály folyamatban

380 XII. 14.
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi költségvetés módosítási 

igényéről
polgármester

polgármester                       
jegyző                       ÉTB 

titkár
azonnal

polgármester                       
jegyző                                     

ÉTB titkár                    
pénzügy

folyamatban

381 XII. 14. Jégpálya üzemeltetési idejének meghosszabbításáról
polgármester             

jegyző
műszaki osztály azonnal

műszaki osztály            
pénzügyi osztály Végrehajtva, szerződés aláírva
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