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A Városi Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó

többletfinanszírozásról

elfogadásra javasolta azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás

módosítás tervezete 2.5.B.2) pontjában a Széchenyi Kosárlabda

Akadémia Sportegyesület elnöke által átadott dokumentációban

szereplő műszaki feltételek kerüljenek feltüntetésre a 2023. március

31-ig esedékes kifizetésnél annak feltételeként, továbbá a 2022.

október 31-i dátumok helyett 2022. november 30. szerepeljen. 
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Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek

módosítására vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Pest megyei Igazgatósága részéről érkezett

településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről

elfogadásra javasolta a határozati javaslatot

3

Változtatási tilalom elrendeléséről

támogatja a Biatorbágy „Nyugati lakópark III. ütem” területre 

vonatkozó változtatási tilalom elrendelését. A Bizottság 2023.01.30-i 

határidőig kéri megvizsgálni, hogy a Szarvasugrás lakóterületre - 

részben vagy egészben - indokolt-e egy esetleges változtatási tilalom 

elrendelése. Javasolja a Képviselő-testületnek a tárgyban készült 

rendelet-tervezet elfogadását az 1.§ alábbi módosításával: "A 

rendelet hatálya Biatorbágy Város közigazgatási területén a Szent 

István utca – 05 hrsz-ú Disznó-lápa vízfolyás – Ohmüllner Márton 

sétány – Dévay Gyula utca – Jókai Mór utca – Hársfa utca – 1253 

hrsz-ú közterület – Biai Gáspár utca vége – 1251 rhsz-ú közterület – 

József Attila utca – Kamilla utca – Bajcsy-Zsilinszky utca telkének 

északi határvonala által közbezárt területre terjed ki."4 Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről elfogadásra javasolta -

5 A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2023. évi munkatervének elfogadásáról
elfogadásra javasolta

-
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Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi

rendezvénytervéről és a Biatorbágyi Juhász Ferenc

Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési

igényéről szóló előterjesztést és javasolja a Biatorbágy Város

Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervére vonatkozó

rendezvénynaptárat, annak részletes kifejtését tartalmazó

dokumentumokkal együtt elfogadni. Biatorbágy Város Önkormányzata

2023. évi rendezvényterve, a 2023. évi Nemzeti ünnepek, a 2023. évi

Szakmai ünnepek és a 2023. évi Városünnep alapkoncepciója a

határozat mellékletei. Továbbá a „II” jelű javaslat elfogadását is javasolja

a képviselő-testület felé, a városünnep fő fellépőre vonatkozó

kiegészítéssel.

elfogadásra javasolja az I. sz. határozati javaslatot, a II. sz. határozati 

javaslat esetében pedig javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

engedélyezze az előterjesztés mellékletében szereplő, a Biatorbágyi 

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2023. január-február és az 

augusztus 20.-i programjaihoz kapcsolódó 2.462.000 Ft, valamint a 

Városünnep fő előadásainak lekötéséhez 13.290.550 Ft 

kötelezettség vállalását, egyúttal a szükséges 15.752.550 Ft forrást 

biztosítsa a 2023. évi költségvetésében.
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A 3. számú fogorvosi rendelő kezelőegységének 

cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezetéről

rendelő működéséhez elengedhetetlen hőlégsterilizátor cseréjét 

támogatja. 

2.	A fogorvosi kezelőegység cseréje tekintetében javasolják, hogy a 2023. 

évi költésvetés tervezésének idejére készüljön egy összefogó elemzés 

mindhárom fogorvosi rendelő tekintetében.

3.	Az elemzés térjen ki, hogy 

-	az Önkormányzat, valamint az egyes körzetek Egészségügyi 

Szolgáltatói milyen kötelességekkel bírnak a feladat-ellátási szerződés 

szerint, 

-	a rendelőhelyiségek felszerelése kinek a tulajdonát képezik, 

-	milyen állapotban vannak a rendelőhelyiségek berendezései, eszközei

támogatja a kezelőegység cseréjét az 1. számú javaslat szerint és a

szükséges 14.275.240 Ft pénzügyi fedezet biztosítását a 2022. évi

költségvetés általános tartalékkerete terhére.

8 A 6.számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő

feladat-ellátási szerződésről
elfogadásra javasolta -

9 Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos

ismeretbővítésről
elfogadásra javasolta -

10 Az Egészségház kérelméről elfogadásra javasolta elfogadásra javasolta
11 Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelméről elfogadásra javasolta

12

Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának

felülvizsgálatáról

elfogadásra javasolta elfogadásra javasolta a határozati javaslatot az alábbi 

módosításokkal: - a Helyi Esélyegyenlőségi Program II/2.2. 

pontjában a közterület-felügyelet elnevezése  – a 2023. január 1-től 

életbe lépő változásoknak megfelelően – kerüljön pontosításra,

- a Helyi Esélyegyenlőségi Program II/3.2.e) pont harmadik 

bekezdésében a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium 

2022/2023-as tanév indításáról szóló részben a „várhatóan” szó 

kerüljön törlésre.

13 Biatorbágy Város Idősügyi Tanácsa Szervezeti és

Működési Szabályzatának módosításáról
elfogadásra javasolta -
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Önkormányzati rendészet megalakításával kapcsolatos

feladatokról

A Bizottság támogatja a rendelet megalkotását. A Bizottság

támogatja az önkormányzati rendészet megalakításával kapcsolatos

feladatokról szóló határozati javaslatot azzal, hogy a Polgármesteri

Hivatal szervezeti egységei közül a Jegyzői titkárság megnevezés

Szervezési Osztályra módosuljon. Az ütemtervhez (3.sz.melléklet)

pedig az alábbi határidő módosításokat javasolja: a működés

technikai-tárgyi feltételeinek megteremtésének határideje:

2023.02.01. A közterület-felügyelők helyspecifikus ismereteinek

elsajátítására rendelkezésre álló határidő: 2023.03.31. Az

önkormányzati rendészet munkájáról a lakosság felé való

kommunikáció megkezdésének határideje: 2023.01.3115

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi munkatervéről

elfogadásra javasolta elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a Képviselő-

testület július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv szerinti rendes ülést

nem tart. A Bizottság támogatja a 2023. évi munkatervet azzal, hogy

az ifjúsági pályázatok kétfordulós támogatási rendszeréhez

kapcsolódó határidők kerüljenek beépítésre a munkatervbe.
16 A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023.

január hónapban igazgatási szünet elrendeléséről
elfogadásra javasolta

elfogadásra javasolta

17 Iharosi tábor üzemeltetési tervéről elfogadásra javasolta
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Fonyódligeti üdülő üzemeltetési tervéről

elfogadásra javasolta a 2023. évi üzemeltetési tervet az alábbi 

térítési díjak mellett: 14 év feletti biatorbágyi lakos: 3.000 Ft/fő/éj, 0-

14 év közötti vagy nyugdíjas biatorbágyi lakos: 1.600 Ft/fő/éj, nem 

biatorbágyi lakos: 5.000 Ft/fő/éj

19 Biatorbágy 6602 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról elfogadásra javasolta

20 Patak utca ivóvíz törzsvezeték létesítéséről elfogadásra javasolta
21 Biatorbágy Város Önkormányzatának A gépjárművek

igénybevételének és használatának rendjéről szóló

szabályzatának felülvizsgálatáról

elfogadásra javasolta

22 Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi belső

ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
elfogadásra javasolta

23 A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról elfogadásra javasolta
24 Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi

költségvetését érintő kérdésekről
elfogadásra javasolta a tárgyban készült mind a 6 határozati 

javaslatot
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