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1 Biatorbágy Város Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete

módosításáról

elfogadását javasolja a képviselő-testület felé

elfogadásra javasolja

2

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

végrehajtásáról

támogatja a rendelet megalkotását

3

Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. 

(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

támogatja a módosító rendelet megalkotását

4

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról (a NIF

Zrt. kezdeményezésére az M1 autópálya és a Budapest-Balaton kerékpárút

területét érintő szabályozási vonalak korrekciója)
támogatja a Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítását

5

Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot

6

Tájékoztatás egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról                                                                                         

-	az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint 

tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők 

költségtérítéséről szóló 28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet,

-	a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 4/2021. (IV. 5.) rendelet;

-	a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet] elfogadásra javasolja

7

Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról

jóváhagyásra javasolja a képvisleő-testület felé 

8

Ifjúsági pályázatok elbírálásáról I. forduló

 a beérkezett pályázati beszámolókat a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja.

9

Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról

elfogadásra javasolja

10

Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

elfogadásra javasolja

11

SM kastály további használati, hasznosítási jogainak kérdéséről

eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

azzal, hogy a helyiségek használatáról szóló többoldalú

megállapodás kerüljön pontosításra az alábbiak szerint: 3.6. pont:

Önkormányzat szó kerüljön kivételre, 5.3. pontban tévesen

szerepel, hogy az Önkormányzat konténeróvodát üzemeltet, 5.4 és

5.6 pontok: az Önkormányzat kerüljön törlésre téves feltüntetés

miatt

12

Beszámoló a közterület-felügyelet 2021. évi működéséről

elfogadásra javasolja a beszámolót azzal, hogy a Bizottság

javasolja a Képviselő-testületnek a jelenlegi közterület-felügyeleti

rendszer felülvizsgálatát és indokoltnak tartja minimálisan két

közterület-felügyelő alkalmazását

13

„Közvilágítás korszerűsítése”tárgyában született vállalkozói szerződés

módosításáról
elfogadásra javasolja

14

Boule pálya áthelyezéséről

támogatja, hogy a jelenleg Ritsmann Általános Iskola udvarán lévő 

Boule pálya áthelyezése megtörténjen a Bechtold Sváb Tájház 

közelében, az Öntöde utca és a Fekete köz közötti patakpart 

területén. Javasolja, hogy a Boule pálya áthelyezéséhez szükséges 

anyagi fedezet ne Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének Játszótér fejlesztési keretösszege terhére 

kerüljön biztosításra. A  megvalósítás és a szükséges anyagi 

fedezet kérdéskörét a következő ülésén kívánja megtárgyalni. 

15

Játszóterekről, Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztéséről, bővítéséről

Javasolja a Géza fejedelem utcai játszótér bővítési és felújítási

munkáinak elvégzésére 30 milllió Ft meghatározását a költségvetés

játszótér fejlesztési keretösszege terhére, melynek részletes

tartalmáról egy újabb előterjesztés keretében kíván tárgyalni.

Javasolja, hogy a fennmaradó keretösszegre készüljön részletes

karbantartási, felújítási és fejlesztési javaslat, mely vegye

figyelembe az alábbiakat: a) a Peca-tó közösségi terén induljon el a

játszótér fejlesztés megvalósítása, b) a Kodály téri játszótér új

elemekkel bővüljön, c) az Ohmüllner sétányon kerüljön

megvalósításra egy játszótér a nagyobb gyerekek számára

16

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának

módosításáról

elfogadásra javasolja 

-

17
Költségvetést érintő kérdések módosításáról

mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja

18

Mécs Családközösség kérelméről

 elfogadásra javasolja  a Mécs családközösségnek 400.000 

Ft támogatás megítélését azzal, hogy szorgalmazni kell a  

közösség civil szervezetté válását.

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy a Bizottság kéri, jövő évtől a Mécs családközösség a tárgyra 

vonatkozó kérelmét a Biatorbágyon működő civil szervezetek 

részére kiírt pályázat keretei között nyújtsa be, esetleg a helyi 

katolikus egyházközségekhez tartozó alapítványok egyikén 

keresztül

19
Biatorbágy, Losonci utcai támfalról A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Biatorbágy, 379 hrsz-

ú ingatlan értékesítését támfalépítési kötelezettség kikötése mellett.
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