
SORREND MÓDOSÍTÁSA JAVASOLT:

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a peres ügyekről -zárt

JFMK-Viadukt pályázat eredményéről 

Tájékoztató a helyi népszavazásról

OKEB PVB

1 A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet működtetésére

vonatkozó részéből  történő kilépésről

elfogadásra javasolta az "A" jelű határozati javaslatot
a 'B' határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek

2 Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról elfogadásra javasolta -

3 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

elfogadásra javasolta -

4 A gyermekorvosokkal hatályos feladat-ellátási szerződés módosításáról elfogadásra javasolta -

5
Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási

és síkosság mentesítési feladatok ellátására

- A határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a Bizottság a képviselő-testület ülésére tájékoztatást

kér a szolgáltatás becsült értékéről 2022. nov.15 és 2024. ápr.15. időszakra terjedő (17 hónapos) szerződés

esetén.

6 Dr. Träger Orsolya fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződésről elfogadásra javasolta -

7

Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról

1.	Az anafilaxiás túlérzékenységi reakció elkerülésének kérdései kerüljenek be az új Egészséges Biatorbágyért 

Város Egészségügyi Programba.

2.	Az előkészítő munka koordinálásáért járó költségek fedezetét a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

vizsgálja meg és jelöljön meg más költségvetési keretet fedezetként a feladat ellátására.

3.	A határozat  felelősei közé kerüljön beemelésre  Tarjáni István polgármester úr mellett dr. Cserniczky Tamás 

alpolgármester úr is.

A határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az előkészítő munka költségének fedezeteként az

általános tartalékkeretet jelöli meg

8 A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. sz

rendelet módosításáról

- támogatja a módosító rendelet megalkotását azzal, hogy a jelenleg hatályos rendeletből ne kerüljön törlésre a

díjazottak számának meghatározása.

9 A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról elfogadásra javasolta elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

10 Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról

szóló Együttműködési Megállapodásról

elfogadásra javasolta elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

11 Felülvizsgált önkormányzati rendeletek módosításáról elfogadásra javasolta javasolja a rendelet megalkotását

12 Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított Támogatói Szolgálat 2021/2022 évi

munkájáról

elfogadásra javasolta jóváhagyásra javasolja a beszámolót

13 A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról elfogadásra javasolta -

14 Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a KKS-Energy

kft. Részéről benyújtott, a Biatorbágy Budakeszivel hatályos ingatlanait érintő 132 KV-os

hálózati  vezeték elhelyezéséről szóló telepítési tanulmányterv

- elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

15 Vasút utca rendezésére vonatkozó vázlattervekről - elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, tehát az 1. számú változatot támogatja

16 Szabadság úti parkolók engedélyezés előtti terveiről - elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

17 Biatorbágy, 3403/1 és 3404/1 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásáról - elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

18 Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről - elfogadásra javasolja az 'A' jelű határozati javaslatot

19
Csokonai utca és Varga Rektor utca felújítás koncepció tervéről

- a koncepció tervet jóváhagyásra javasolja és kéri a kiviteli tervdokumentáció megrendelését, melynek legyen 

része a szennyvízrákötések kérdésének rendezése is

20

Külterületi ingatlanvagyonról

- 1. elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett ingatlanok bérbeadással történő 

hasznosítására vonatkozó javaslatot.                                                                                         2. javasolja az 

értékesítésre szánt külterületi ingatlanok összevetését a Szőlőhegy tanulmányterv ez irányú javaslataival, mely 

területeket szükséges önkormányzati tulajdonban megtartani a tájbank kialakítása céljára.

21

A játszóterek fejlesztéséről

- 1. határozat: a Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztése tárgyban beérkezett három ajánlat alapján a 

legkedvezőbb összeget kínáló Daczó Mérnöki Iroda Kft.-t javasolja  megbízni a játszótér kivitelezési 

munkálatainak elvégzésével.                                                                                                                 2. 

határozat: a mozgássérült gyermekek számára létesítendő játszóeszközök elhelyezése kapcsán támogatja 1 

db speciális játszóeszköz beszerzését és telepítését a Fő téri játszótéren, melynek költségét a képviselő-

testület üléséig kéri meghatározni. Javasolja, hogy a játszóeszköz megközelítését biztosító akadálymentes 

környezet kialakítása és annak költségvonzata a következő játszóterek fejlesztéséről szóló előterjesztés 

keretében kerüljön beterjesztésre a bizottság elé.

22 Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

- támogatja a módosító rendelet megalkotását 

23 Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről - a tárgyban készült mind a négy határozati javaslatot támogatja

24

A Boule pálya áthelyezéséről

- támogatja a határozati javaslat elfogadását az alábbi kitételekkel:

- javasolja szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem benyújtását a kapcsolódó árvízvédelmi kérdésekre 

vonatkozóan;

- a kivitelezésre vonatkozó költségkimutatás és a költségmegosztás kérdésköre a szakhatósági 

állásfoglalással együtt kerüljön beterjesztésre a bizottság elé;

- javasolja gondoskodni a kivitelezés során a helyszínen a hulladéktárolók elhelyezéséről.  

25 Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról (első olvasat) elfogadásra javasolta -

26 Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola elnevezéséről LEVÉTELRE KERÜLT LEVÉTELRE KERÜLT 

27 Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról LEVÉTELRE KERÜLT - ügyrendi elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

28 Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés 

módosításáról

elfogadásra javasolta elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

29

Értékvédelmi pályázat elbírálásáról

- elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és támogatásra javasolja az összefoglaló táblázatban szereplő 2-

6. sz. pályázatokat a javasolt támogatási összeggel

30 Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének 

kiegészítéséről

elfogadásra javasolta elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

31 Biatorbágy város szennyvíztisztító telepének technológiai felülvizsgálatáról - elfogadásra javasolja a határozati javaslatot
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