
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató 
Bt.-vel feladatellátásra szolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

MELLÉKLETEI: - 

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Major Mónika jogi és szervezési referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

Biatorbágy, 2021. február 25. 



  1 

 
 

 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt.-vel feladatellátásra 
szolgáltatási szerződés megkötéséről 

A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Biatorbágy 

Közbiztonságáért Alapítvány elnöke, és a Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi 

Szolgáltató Bt.  2020. 10.15 -én kelt levelében kérelemmel fordult Biatorbágy Város 

Önkormányzatához. Ebben a levélben közösen az Önkormányzat támogatását kérték, hogy 

a kiépített köztéri kamerarendszert még magasabb szinten tudják üzemeltetni.  

Ehhez a magasabb szintű üzemeléshez volt szükséges további három fő alkalmazása. A 

három alkalmazott bérköltségének a támogatását kérték önkormányzattól 1.000.000 Ft + áfa/ 

hó összegben.  

293/2020 (XII.15.) számú polgármesteri határozatban ekkor döntés született 2020. december 

1. napjától 2021. február 28. napjáig szóló időszakra a támogatásról. (Az előterjesztés 

kiküldése egyeztetésre megtörtént.) 

Jelen előterjesztés a 2021. február 28. napján lejáró szerződés 2021. március 1. napjától 

határozatlan időre történő újbóli megkötéséről szól azzal, hogy minden év március 1. napjáig 

a szerződés felülvizsgálatra kerül elsősorban a feladatok, illetve az összeg tekintetében. 

A Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt. az alábbi feladatokat látná el: 

- Biatorbágy területén a térfigyelő rendszer 0-24 órás felügyelete, 

- térfigyelő rendszerben tapasztalt jogsértésekre történő azonnali intézkedés, 

- lakosság bejelentésekre történő azonnali intézkedés, 

- közterületek folyamatos ellenőrzése, 

- önkormányzat által meghatározott feladatok teljesítése. 
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A fenti feladatok ellátásáért 1.000.000 Ft + áfa/ hó összegű ellentételezést kapna, melyből 

fedezni tudja a Bt. a bérköltségeit.  

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

Biatorbágy, 2021. február 25. 

  

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének  

../2021. (…….) határozata 

Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt.-vel feladatellátásra 
szolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 

tekintettel az alábbi döntést hozom: 

1.  Támogatom a Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt.-vel 

(képviseli: Pénzes Ferenc üzletvezetésre jogosult tag, székhely: 2051 Biatorbágy, 

Széchenyi utca 2/1., adószáma: 21039740213, cégjegyzékszám: 13-06-041229) 

2021. március 1. napjától határozatlan időre a feladatellátásra a szolgáltatási 

szerződés megkötését. 

2. Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt. részére az 1.000.000 Ft 

+ áfa/hó bérköltséget szerződésben rögzített módon a 2021. évi költségvetés terhére 

biztosítom. 

3.  A szerződés aláírásáról gondoskodom és felhatalmazom a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 

 

 

 

                                             Tarjáni István 

                                                                                       polgármester 
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