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Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  
8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta 2020. évi költségvetését. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosításai 
az alábbi bizottsági döntések átvezetését tartalmazzák: 
 
1., Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 85/2020. (VII.09.) határozata Az új óvoda építési munkáira kötött 
vállalkozási szerződés módosításáról  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az új óvoda építési munkáira kötött vállalkozási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és javasolja a képviselő-testület felé, hogy  

1. a „Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Nagy utca, HRSZ.: 452/1 alatti ingatlanon 
tervezett új óvoda építésére és környezetrendezésére vonatkozóan” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. július 22-én aláírt vállalkozási 
szerződés-módosítását elfogadja; 

2. a vállalkozási díj módosulásából eredő nettó 3.511.845,- Ft többletköltséget a 
bizottság javasolja a 2020. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére 
biztosítani; 

3. kérje fel a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására, 
4. kérje fel a polgármestert a szerződés-módosításról szóló tájékoztatónak az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való megjelenésről való gondoskodásra. 
 
 
2., Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 91/2020. (07.09.) sz. határozata a 8/2020. (II.28.) költségvetési rendelet 
módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi tételekkel  történő 
módosítást javasolja a Képviselő-testület számára: 
 
1.,  Pedagógus béremelés fedezetének biztosítása 

-  Benedek Elek Óvoda személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatra 15.070 eFt   
összegben, 
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- Gólyafészek Bölcsőde személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatra 1.071 
eFt összegben, 

ezzel párhuzamosan az Önkormányzat általános tartalékkeretét 16.141. eFt-tal 
csökkenti. 

 
2., Jubileumi jutalmak kifizetése 
A Benedek Elek Óvoda elemi költségvetésén belül 695.000 Ft, a Karikó János Könyvtár 
elemi költségvetésén belül 822.480 Ft átcsoportosítását a személyi juttatások rovatok között 
a kötelezően fizetendő jubileumi jutalmak fedezetére. 
 
3., A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatokról történő 
elvonást az alábbiak szerint: 
 
Intézmény megnevezése elvonható/átcsoportosítható forrás (Ft) 
Önkormányzat 494 000 
Polgármesteri Hivatal 487 000 
Benedek Elek Óvoda 689 000  
Gólyafészek Bölcsőde 164 000 
Családsegítő Központ 86 000  
Juhász Ferenc MK 106 000 
Karikó János Könyvtár 48 000 
 
 
Az elvonások ellentételezésként szolgálnak a gépjárműadó bevételek központi elvonásából 
adódó bevételi terv csökkenésére. 
 
 
4., Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetése közhatalmi bevételek – Adók bevételi 
jogcím csökkentését 85.000.000 Ft-tal történő csökkentését a gépjárműadó központi 
elvonása miatt. 
 
 
5., A Karikó János Könyvtár központi támogatásból elnyert érdekeltségnövelő pályázatának 
átvezetése az intézmény bevételi és kiadási rovatain 1.013.000 Ft összeggel. 
 
 
6., A járványhelyzet kezeléséből adódó 13.100.000 Ft-os önkormányzati többletköltségre 
történő forrásbiztosítást az önkormányzati dologi kiadások megfelelő rovatain, melyek 
forrása a tartalékok kiadási cím polgármesteri vis maior kerete 5.000.000 Ft értékben, 
valamint az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra 8.100.000 Ft értékben. 
 
 
7., A gépjárműadó központi elvonásából adódó forráscsökkentés ellentételezését az 
alábbiak szerint: 
 
Intézmény megnevezése Feladat elmaradásból adódó megtakarítások 
Önkormányzat - Viabusz megtakarítás: 7.500.000 Ft 

- Szolidaritási adó fizetési 
kötelezettség változása: 28.000.000 
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Ft 
- dologi (rezsi) kiadások 

megtakarítása: 11.459.000 Ft 
- járulék megtakarítás: 494.000 Ft 

Polgármesteri Hivatal - Járulék megtakarítás: 487.000 Ft 
Benedek Elek Óvoda - Elmaradt feladatok: 2.090.000 Ft 

- járulék megtakarítás: 689.000 Ft 
Gólyafészek Bölcsőde - Elmaradt feladatok: 1.379.000 Ft 

- járulék megtakarítás 164.000 Ft 
Családsegítő Központ - Elmaradt feladatok: 1.506.000 Ft 

- Járulék megtakarítás: 86.000 Ft 
Juhász Ferenc MK - Elmaradt feladatok: 26.992.000 Ft 

- Járulék mértékének változása: 
106.000 Ft 

Karikó János Könyvtár - Elmaradt feladatok: 4.000.000 Ft 
- Járulék mértékének változása: 

48.000 Ft 
 
8., Önkormányzatok támogatása keretösszeget megemelése az általános tartalékkeret 
terhére 2.000.000 Ft-tal Boldog Gizella Alapítvány Idősotthonában dolgozó kollégák 
jutalmazására. 
 
3., Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 94/2020. (VII.09.) határozata Az Összefogás Építési Alap pályázatainak 
elbírálásáról 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
a 6/2018. (III. 30.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint átruházott 
hatáskörében a pályázatok elbírálásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Bizottság a javasolt támogatási összeg, azaz 977.500,- Ft erejéig támogatja a 
belterületi MO/985/2020 iktatószámú pályázatot. A pályázat adatai:  

Pályázó: Wertheim Dzsenifer Ágnes, építés helye: Hatház utca, pályázati cél: aszfaltozás. 
 

2. A Bizottság megállapította, hogy belterületi pályázatokra eddig összesen 3.970.290,- 
Ft összegű támogatást nyújtott. 

 
3. A belterületi maradvány összege, azaz 1.029.710,- Ft erejéig döntött újabb belterületi 

pályázat azonnali kiírásáról. 
 

4. 2020. évben 25.000.000,- Ft összegű támogatást ad a külterületi (zártkerti) 
pályázatokra; egyben javasolja a képviselő-testület felé a keretösszeg megemelését 
úgy, hogy az összes, támogatásra javasolt pályázó részesülhessen a támogatásból; 

 
a rendeletben rögzített, és megnövelt keretösszegen felüli részt a képviselő-testületnek 
javasolja kiegészíteni, melynek fedezetéül a költségvetés II.13 tábla III. 1.4 sorát 
javasolja. A kiegészítés összege: 11.202.450,- Ft 
 
Biatorbágy, 2020. július 10. 
 
         Tarjáni István 
         Polgármester 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(VII.14.) számú önkormányzati rendelete 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényre, Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) Ör. rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/1. számú melléklet lép.  
2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/5. számú melléklet lép. 
3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/6. számú melléklet lép. 
4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/7. számú melléklet lép.  
5.§   A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/8. számú melléklet lép. 
6.§   A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/9. számú melléklet lép. 
7.§   A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/10. számú melléklet lép. 
8.§  A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/13. számú melléklet lép.  
9.§.  A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/19. számú melléklet lép.  
10.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/1. számú melléklet lép.  
11.§.  A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/5. számú melléklet lép. 
12.§.  A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/6. számú melléklet lép. 
13.§.  A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/7. számú melléklet lép.  
14.§   A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/9. számú melléklet lép. 
15.§   A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/10. számú melléklet lép. 
16.§   A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/11. számú melléklet lép. 
17.§  A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/13. számú melléklet lép.  
18.§.  A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező II/15. számú melléklet lép. 



19.§.  A Rendelet mellékletét képező VII/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező VII/1. számú melléklet lép. 
20.§.  A Rendelet mellékletét képező VII/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező VII/5. számú melléklet lép.  
21.§   A Rendelet mellékletét képező VII/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező VII/6. számú melléklet lép. 
22.§   A Rendelet mellékletét képező VII/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét 
képező VII/7. számú melléklet lép. 
 
23.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 Tarjáni István                  dr. Hajdu Boglárka 
  polgármester                      jegyző 
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KÉRELEM 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  Személyi juttatások költségvetési előirányzatához 

  

a.) A személyi juttatások költségvetési előirányzatához 1 fő közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött 30 éves jubileumi jutalmának összegét kérem. 

Sajnálatos módon az intézményi költségvetésből kimaradt 1 fő közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött, 30 éves jubileumi jutalmának összege, amely  715 200 Ft +  

110 856 Ft járulék. 

Indoklás: 

  „A  közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 78. §. 1. pontja 

alapján  a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal 

rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.  

A 78. §. 2. b. pontja alapján a jubileumi jutalom harminc év közalkalmazotti 

jogviszony esetén a közalkalmazott háromhavi illetményének megfelelő összeg.” 

2020. évi XXXII. törvény a „kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról” 3. §. (5) bekezdése alapján a jubileumi jutalmakra, a 

közalkalmazotti jogviszony átalakulását követő öt évben, a Kjt. szabályai érvényesek. 

A személyi juttatások költségvetési előirányzatához mindösszesen bruttó 826 056 

Ft elfogadását kérem. 

b.) A személyi juttatások költségvetési előirányzatának módosításához volt még a 

munkatervünkben egy kérésünk, ahol 1 fő részmunkaidős, határozott idejű, 

könyvtári munkatárs alkalmazását terveztük a nyugdíjba vonuló kolléga helyett, de a 

járványügyi helyzetre való tekintettel letettünk erről a tervünkről. Korlátozott számú 

olvasó veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat a következő hónapokban, így a  
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júniusban felszabadult álláshely mielőbbi betöltésével kívánjuk megoldani a 

munkaerőhiányt, és a nyugdíjas kolléga helyét, csak januárban hirdetnénk meg. 

Kérem a Képviselő-testület támogatását. 

 

Biatorbágy, 2020. június 18.  

        Uzonyi Edit 

               könyvtárvezető 

        s.k. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
 
Képviselő-testület 
részére 
 
 
Tárgy: Kérelem költségnemek átcsoportosításáról. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kérem, legyenek szívesek engedélyezni az intézményi költségvetés módosítását. 

 

1. Központi támogatás miatt az előirányzat módosítását kérném. 

Az idei évben a Karikó János Könyvtár 1 013 000 Ft könyvtári célú 

érdekeltségnövelő központi támogatást nyert el. A támogatási összeggel az 

intézmény költségvetését módosítani szeretnénk. A bevételi oldal megemelése 

mellett, ezt az összeget részben állománygyarapításra, könyvek vásárlására 

szeretnénk felhasználni a K64 (BERUHÁZÁSOK/Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése) soron 675 333 Ft értékben. 

A fenti tétel 33 767 Ft összegű 5%-os ÁFA értékét a K67 (BERUHÁZÁSOK 

/Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) sorra 

kérem átcsoportosítani. 

Informatikai fejlesztésre a pályázat 30%-a fordítható, így a K63 

(BERUHÁZÁSOK/ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése) soron 239 

291 Ft értékben szeretnénk informatikai eszközt (laptopot vagy asztali gépet) 

vásárolni. 
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A fenti tétel 64 609 Ft összegű 27%-os ÁFA értékét a K67 (BERUHÁZÁSOK 

/Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) sorra 

kérem átcsoportosítani. 

 

 

Kérem a Képviselő-testület támogatását. 

 

Biatorbágy, 2020. június 17. 

 

           Uzonyi Edit 

                   könyvtárvezető 

         sk. 





Benedek Elek Óvoda

Többletköltség (E Ft) Járulék (E FT)

Szakmai ágazati pótlék  (alalpilletmény  10%) 8739 1311

Vezetői pótlék (int. Vezető, int. Vezető- helyettesek, tagint. vezetők) 1973 296

Szalmai ágazati pótlék (alalpilletmény  10%) 1531 230

Vezetői pótlék 384 58

Nemzetiségi Szakmai ágazati pótlék (alalpilletmény  10%) 477 72

13104 1966

Költségnövekedés összesen: 15 070                                                                    

Költségnem

ÖSSZESEN

Szakmai kötelező

Szakmai önként 

vállalt

24/2020. (II.24.) Kormány rendelet 1.§ és 2. §.    A köznevelési intézmény vezetőizt érintő pótlékok változásáról,                  valamint az 

ágazati szakmai pótlékról











 
 

Iktat6szam: K 96/2020 
Címzett: 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a. 

   Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető részére 
 

Tárgy:  
Pedagógus ágazati szakmai pótlék 
 

 

Tisztelt Címzett! 
 

2020. julius 1-jétő1 a pedagógusi életpálya hatálya alá tartozó dolgozóknal a 326/2013. (VIII.30.) 
Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése alapján a 7 f6 jogosult az ágazati szakmai pótlékra. 

 

 

Sorszám Munkakör Ágazati szakmai 

pótlék havi 

bontásban 

Ágazati szakmai 

pótlék 5 havi 

összesítésben 

Járulék 

 

Összesen 

1. kisgyemeknevelő 1. 32. 886, -Ft 164. 430, -Ft 24 665 Ft 189.095 Ft

2. kisgyermeknevelő 2. 24. 665, -Ft 123. 325, -Ft 18.499 Ft 141.824 Ft

3.  kisgyermeknevelő 3. 27. 405, -Ft 137. 025, -Ft 20.554 Ft 157.579 Ft

4. kisgyermeknevelő 4. 27. 405, -Ft 137. 025, -Ft 20.554 Ft 157.579 Ft

5. kisgyermeknevelő  5. 28. 319, -Ft 141. 595, -Ft 21.239 Ft 162.834 Ft

6. kisgyermeknevelő  6. 23. 721, -Ft 118. 605 -Ft 17.791 Ft 136.396 Ft

7. kisgyermeknevelő 7. 21. 924, -Ft 109. 620, -Ft 16.443 Ft 126.063 Ft

 Összesen: 186. 325, -Ft 931. 625, -Ft 139.745 Ft 1.071.370 Ft

 

 

Biatorbágy, 2020. 06. 19. 
                                                    ..................................... 

Regős Zoltánné 
Intézményvezető 
         sk. 

 

 
                                        Gólyafészek bölcsőde 

 
 

E-mail: regos.zotanne@ bolcsode .biatorbagy.hu 



Biatorbágy Város Önkormányzata                                                              

Tarjáni István  polgármester  

2051 Biatorbágy 

Baross Gábor u.2/a. 

Tárgy: Támogatási kérelem 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Boldog Gizella Alapítvány megalapítása, 2001 óta van jelen Biatorbágy mindennapi 

életében. Közhasznú szervezetként, integrált formában a szociális ellátások széles spektrumát 

nyújtjuk a rászorulóknak: az  idősotthon mellett, alapellátás keretében fogyatékos embereknek 

segítünk, idősek nappali ellátását, demens nappali ellátást, szociális étkeztetést, támogató 

szolgáltatást működtetünk.  

A COVID-19  járvány matti veszélyhelyzet mindenki számára nehéz heteket hozott idén 

tavasszal. Február közepétől látogatási tilalom, majd kijárási tilalom lépett életbe az Otthonban. A 

fertőzés megelőzése érdekében több szolgáltatás napi munkáját teljesen át kellett alakítani. 

Munkatársaink erejükön felül mindent megtettek, hogy a vírus ne juthasson  be az Otthon falai 

közé,  ellátottaink se érezzék magukat elhagyatva, skype és egyéb kapcsolattartási lehetőségeket 

alakítottunk ki. A karantén szigorú szabályai miatt létszámhiánnyal küzdve kellett a kórházból 

érkezők elkülönítését, a dolgozók munkavégzésének gyakran változó szigorú eljárásrendjét 

betartanunk. Ebben az időszakban számos jelentési kötelezettségnek tettünk eleget, több 

ellenőrzés zajlott. Míg az egészségügyi ellátás sokáig a sürgősségre és a telefonos kapcsolattartásra 

korlátozódott, az ápolás-gondozás csak fizikai kontaktussal végezhető, mi nem maradhattunk 

otthon. 



A rendkívüli helyzetben helytálló egészségügyi dolgozók kormányzati köszönetet és 

egyszeri juttatást kapnak – sajnos, az idősgondozás ugyancsak frontvonalban dolgozó 

munkatársait ez nem illeti meg.   

Büszkék vagyunk arra, hogy a mai napig nincs fertőzöttünk – miközben az idősotthonok 

másutt a fertőzés gócpontjaivá váltak. Hiszem, hogy ebben munkatársaink fegyelmezett, precíz 

munkavégzésének, önfeláldozó helytállásának döntő szerepe van.  

Büszkék vagyunk munkatársainkra, a váratlan és nehéz helyzetben nyújtott 

erőfeszítéseikre.  

 Az Alapítvány  szeretné a kollégák munkájának  megbecsülését  pénzbeli jutalommal is 

elismerni. Saját lehetőségeink azonban igen korlátozottak, hiszen a járványügyi védekezés miatt a 

költségeink megnövekedtek, a felvételi zárlat pedig bevételeink csökkenésével járt. Az érintett 

kollégák egyszeri, bruttó 100 000 Ft javadalmazásának költsége a közterhekkel közel 4,o M Ft.  

Munkatársaink közel fele, 30 fő biatorbágyi lakos, ellátottaink  jelenleg 40 %-a kötődik 

Biatorbágyhoz,48 fő. Támogató szolgálatunk 6-8 fő biatorbágyi speciális nevelési igényű gyermek 

napi szállításában segít, míg szociális étkezés keretében naponta 35 fő helyi lakos számára 

biztosítunk étkezést.    

Tisztelettel kérem Önöket, amennyiben módjukban áll,  támogassák Alapítványunkat abban  

a törekvésünkben, hogy biatorbágyi szervezetként kifejezhessük a közösség, az egész társadalom 

háláját , méltó köszönetet mondhassunk azoknak a  munkatársainknak,  akik a veszélyhelyzet 

idején a frontvonalban helytálltak.           

Biatorbágy, 2020. július 2. 

 

Köszönettel : 

  

                                                 

. 
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