a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:
3 855 783 eFt-ban
2016.
március

a finanszírozási bevételek összegét: 1 673 393
ban

eFt-

ebből: működési finanszírozási bevételt: 1 672 378 eFtban
felhalmozási finanszírozási bevételt:
melyből: belső finanszírozását:
külső finanszírozását:
a finanszírozási kiadások összegét:
a tárgyévi teljes hiányát:

0 eFt-ban
1 672 378 eFt-ban
0 eFt-ban
917 916 eFt-ban
0 eFt-ban

állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint.
2. § A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
3. § A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép.
4. § A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
5. § A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.
6. § A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
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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.

M

Rendeletek................................................................................ 1
Határozatok .............................................................................. 9

R E N D E L E T E K
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendelet
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét
eFt-ban

3 099 766

9. § A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet
lép.
10. § A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet
lép.
11. § A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet
lép.
12. § A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet
lép.
13. § A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
14. § A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
15. § A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
16. § A Rendelet mellékletét képező IV/1.. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/1. számú melléklet lép.
17. § A Rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet lép.
18. § A Rendelet mellékletét képező IV/6.. számú melléklet
helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet lép.
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19. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

vábbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjai az
alábbiak szerint módosulnak:
a) Pénzbeli ellátások
aa) települési támogatás
-

lakhatási támogatás,

-

gyógyszertámogatás,

-

ápolási támogatás,

ab) rendkívüli települési támogatás
-

eseti támogatás,

-

temetési támogatás,

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

ac) kamatmentes szociális kölcsön,

1. § A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) Ör. számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) egy további Az Ifjúsági koordinátor
alcímmel és az alábbi 55/A.§-al egészül ki:

bc) települési támogatás,

55/A.§ (1) A képviselő testület az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pontban foglalt feladatok ellátására1 fő ifjúsági koordinátori
munkakört biztosít.
(2) Az ifjúsági koordinátort a polgármester pályázat útján nevezi ki, a munkaköréhez tartozó feladatokat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
2. § A Rendelet 63.§ (1) bekezdésében felsorolt 4. melléklet,
5. melléklet és 7. mellékletek alatti elnevezések törlésre kerülnek.
3. § A Rendelet 6. számú „Együttműködési megállapodás
Biatorbágy Képviselő-testülete és Biatorbágy Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata között” melléklete e rendelet 1.
számú melléklete szerint módosul.
4. § A Rendelet e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.
5. § A Rendelet 6. számú függelékéből törlésre kerül a Biatorbágy Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat, a Biatorbágy
Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, és a Biatorbágy
Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Rendelet 8. számú függeléke kiegészül a Viadukt Sport Nonprofit Kft-vel és a
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:
Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet (a to2

ad) 85 év felettiek karácsonyi támogatása
b) Természetben nyújtott ellátások:
ba) köztemetés,
bb) tüzelő támogatás,
-

hátralékkezelési támogatás,

bd) vis maior támogatás.
2. § A Rendelet 4. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(11) A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással történik. Amennyiben az ügyfél a kifizetés
sürgősségének indokoltságát igazolja, a támogatás 5 munkanapon belül pénztári kifizetéssel is (határozatban) engedélyezhető. Ahol a pénzbeli támogatás célszerű és hasznos
felhasználása nem látszik biztosítottnak, ott a pénztári kifizetésnél a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) megbízottjának
is részt kell vennie.
3. § A Rendelet 10/E. § (9) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(9) Az ápolási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évi időtartamra került megállapításra.
4. § A Rendelet 10/G. § (1) bekezdése az alábbi új, c) ponttal
egészül ki:
c) továbbá akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a háromszorosát.
5. § A Rendelet egy új „85 év felettiek karácsonyi támogatása”
fejezettel és az alábbi új 11/A. § egészül ki
85 év felettiek karácsonyi támogatása
11/A. § (1) Az adott évben a 85. életévét betöltött személyek
karácsonyi támogatása Hivatalból megállapított, egy alkalommal nyújtott támogatás.
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a
jogosultak értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése
tárgyév december hónapjában postai úton történik.
(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal 5.000,- Ft.
6. § A Rendelet 17/A § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(2) A tüzelő segély iránti kérelem tárgyév november 15. és az
azt követő év február 28. között nyújtható be. Szélsőséges
időjárási viszonyok esetén a polgármester eltekinthet a benyújtási határidőtől.
(3) Ez a támogatási forma a fenti fűtési időszakban egy alkalommal adható.
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(4) A tüzelő támogatás mértéke 0,5 kaloda tűzifa.
7. § A Rendelet egy új „Vis maior támogatás” fejezettel és az
alábbi új 17/C. § egészül ki:
Vis maior támogatás
17/C. § (1) A polgármester egyedi elbírálás alapján – Biatorbágy közigazgatási területén belül – szállásadói támogatás
formájában támogatást nyújt azon személy, illetve család
elszállásolásának költségeihez, akinek/amelynek a lakhatását
biztosító ingatlana krízishelyzet (különösen: elemi kár, tűzeset)
miatt életveszélyessé, fűthetetlenné vált, vagy az ingatlanban
való továbbtartózkodás egyéb okból veszélyessé vált.
(2) A krízishelyzet meglétét a Hivatal a kérelem benyújtását
követően környezettanulmány mielőbbi lefolytatásával vizsgálja.
(3) A támogatás alapfeltétele a Családsegítő Szolgálat írásbeli
javaslata, a Kérelmezőnek a Családsegítő Szolgálattal való
szoros együttműködése, különösen a megfelelő szálláshely
kiválasztása, a lakhatatlanná vált ingatlan ismételt lakhatóvá
tétele és az átmeneti elhelyezés mielőbbi megszüntetése
érdekében tett felelősségteljes intézkedések.
(4) A támogatás utólagos elszámolással, bérleti szerződés,
illetve számla ellenében kerül kifizetésre a szállásadó részére.
A támogatás maximális összege 20.000,- Ft/fő/hó, három,
vagy annál több tagú család esetében legfeljebb 50.000,Ft/család/hó.
(5) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 3 hónap,
ami rendkívül indokolt esetben újabb 1 hónappal meghoszszabbítható.
8. § E rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.)
Ör. számú rendelet módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban.
Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8//2009. (10.30.)
Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint egészül ki:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:

gének 400 %-át, egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori
öregségi nyugdíj 600 %-át.
3. § A Rendelet 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) A Biatorbágyon történő életvitelszerű tartózkodás tényéről
a Hivatal környezettanulmányt készíthet.
4. § A Rendelet egy új a „Gyermekek karácsonyi támogatása”
fejezettel és az alábbi 7/B.§-al egészül ki
Gyermekek karácsonyi támogatása
7/B. § (1) Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén fennáll
hátrányos helyzete, vagy halmozottan hátrányos helyzete, a
polgármester karácsonyi támogatásként Hivatalból megállapított, egy alkalommal nyújtott támogatást folyósít.
(2) A jogosult családok értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában postai úton történik.
(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal gyermekenként 5.000,- Ft.
5. § A Rendelet egy új a „Szociális gyermektábor” fejezettel és
az alábbi 7/C. §-al egészül ki:
Szociális gyermektábor
7/C.§ (1) A polgármester szociális természetbeni juttatásként,
az Önkormányzat tulajdonában lévő, maximum 60 férőhelyes
fonyódligeti üdülőt a Biatorbágyon működő általános iskolák
pedagógusai és rászoruló tanulói részére a nyári tanítási szünet időtartama alatt egy hétre térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja és a gyermektábor költségeit (oda- és visszautazás,
szállás, ellátás és programok) az Önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített keretösszeg erejéig átvállalja.
(2) A rászorultságról, a tanintézmények szervezésében lebonyolított gyermektáborban való részvételről az oktatási intézmények döntenek. Az igényeket a szülők, illetve a gyermekek
a gyermekvédelmi felelős útján jelezhetik.
(3) A gyermektáborban való részvétel feltétele a táborozásban
részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapota. Ennek
igazolására a szülői nyilatkozat mellé a tanintézmény saját
hatáskörben orvosi igazolás benyújtását rendelheti el.
(4) A kérelmet a tanintézmények vezetői által kijelölt táborszervező legkésőbb 30 nappal a tábor időtartamának megkezdését megelőzően nyújtja be a tervezett létszám megjelölésével. A kérelem kötelező mellékletét képezi a tervezett
program- és költségterv. A támogatási összeg folyósítása a
kérelemben szereplő módon és az abban megjelölt személy
részére történik.
(5) A táborszervező a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználásáról tárgyév szeptember 15-ig tételes pénzügyi
elszámolást, illetve szöveges beszámolót nyújt be a Hivatal
részére.
6. § A Rendelet egy új „Kedvezményes napközis gyermektábor” fejezettel és az alábbi 7/D.§-al egészül ki:



gyermekszületési támogatás,



rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Kedvezményes napközis gyermektábor



intézményi étkezési térítési díjkedvezmény,



gyermekek karácsonyi támogatása,



szociális gyermektábor,

7/D.§ (1) Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeknek, akinek a tervezett gyermektábor idején
fennáll hátrányos helyzete, vagy halmozottan hátrányos helyzete, a polgármester a nyári tanítási szünet időtartama alatt
egy alkalommal, egy hetes (5 munkanapos), Biatorbágy közigazgatási területén szervezett napközis gyermektáborban
való részvétele költségeit részben vagy teljes egészében
átvállalja.

 kedvezményes napközis gyermektábor.
2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A gyermekszületési támogatás annak az életvitelszerűen
Biatorbágy közigazgatási területén élő családnak állapítható
meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-

(2) A támogatás összege gyermekenként

2016. · március

3

Biatorbágyi Önkormányzati Híradó

a) az Önkormányzat, intézményei vagy biatorbágyi oktatási
intézmények, civil szervezetek által szervezett napközis tábor
esetén a tábor teljes díja,
b) egyéb szervezés esetén a tábor teljes díja, de legfeljebb
20.000,- Ft/gyermek/tábor.
(3) A kérelem a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon, a tervezett tábor megkezdése előtt legalább 30
nappal nyújtható be, a tervezett tábor és annak költsége pontos megjelölésével.
(4) A támogatás odaítélése és folyósítása esetén a táborban
való részvételről a tábor időtartamát követő 15 napon belül
igazolás benyújtása szükséges. Az igazolás benyújtásának
elmaradása a támogatás összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
(5) A támogatás folyósítását követően a táborban való részvétel teljes vagy részbeni meghiúsulása esetén a tábor szervezői
részére be nem fizetett, illetve tábor szervezői által visszatérített támogatási összegre szintén visszafizetési kötelezettség
áll fenn.
7. § A Rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület a Gyvt. 39-40. § szerinti feladatok végrehajtását a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működteti.
8. § E rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselőtestülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

4. § A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Dévay Gyula Közművelődési Díj” azoknak adományozható,
akik a településen kiemelkedő közművelődési-, közösségszervező-, közgyűjteményi-, helytörténeti munkát fejtettek ki.”
5. § A Rendelet 11.§-a az alábbiak szerint módosul:
„11.§ (1) „Fedák József Testnevelési és Sport Díj” azoknak
adományozható, akik a település testnevelési és sportmozgalmában kiemelkedő sportmunkát végeztek, illetve sportolók
eredményes felkészítését hajtották végre, valamint az egészséges életmódra nevelés körében, vagy a testnevelés és
sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységük során hosszabb ideje kiemelkedő munkát végeztek.
(2) A kitüntetéssel egy, a kitüntetett nevével és a kitüntetés
évével ellátott oklevél, valamint pénzjutalom adományozható.
A pénzjutalom összege 2002. évben természetes személyek
esetén nettó 50.000 Ft, nem természetes személyek esetén
nettó 100.000 Ft, ezt követően 2004-től a képviselő-testület
állapítja meg az összeget a költségvetésében.”
6. § (1) A Rendelet 12/A.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A „Karikó János Művészeti Díj” azoknak adományozható, akik
irodalom, képzőművészet, zene, előadó-művészet területén
végzett alkotómunkájuk révén a település művészeti életében
kiemelkedő értéke(ke)t alkottak, a település lakói és a jövő
generációk számára, kimagasló művészi értékű, maradandó
alkotás(oka)t hoztak létre, illetve művészi tevékenységükkel
Biatorbágy jó hírnevét öregbítették.
(2) A Rendelet 12/A.§ (4) bekezdés első mondata az alábbiak
szerint módosul:
„A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot
tehet. A javaslatokat írásban, részletes indoklással és aláírva,
az adományozás évében március 10-ig Biatorbágy Város
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal)
címén, a polgármesterhez kell benyújtani.”

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:

(3) A Rendelet 12/A.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1. § A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

7. § A Rendelet IX. FEJEZET Vegyes rendelkezések alcíme
egy további 15/A.§-al egészül ki:

„Biatorbágyért” kitüntetés azoknak adományozható, akik a
település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően eredményes munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.”
2. § A Rendelet 2/A.§ (1) bekezdés első mondata az alábbiak
szerint módosul:
„A „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetés azoknak adományozható, akik Biatorbágyon születtek, vagy hosszabb ideje
itt élnek, és a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
oktatási, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában
hosszabb időn keresztül – de legalább 25 éven át - kiemelkedően eredményes munkát végeztek.”
3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Szász Gyula Egészségünkért Díj” azoknak adományozható,
akik a település lakosságának egészségügyi ellátásában kiemelkedően eredményes munkát, illetve teljesítményt nyújtottak.”
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„A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében március 31-ig kell meghozni. A kitüntetés átadási ideje a Pászti
Miklós Napi ünnepség.”

„15/A.§ (1) A Rendelet alapján valamennyi – kivéve a „Biatorbágy Városért – Életműdíj”, „Török Henrik Pedagógus Díj” és a
„Geréby Imre Köztisztviselői Díj”- díj és kitüntetés természetes
és nem természetes személyek részére is adományozható.
(2) A „Biatorbágy Városért – Életműdíj”, a „Török Henrik Pedagógus Díj”, és a „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” kizárólag
természetes személyek részére adományozható.”
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelete
Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

2016. · március

Biatorbágyi Önkormányzati Híradó

HARMADIK RÉSZ
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre - 2016.
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester
felelős.

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére
(továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
2.

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,

3. Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
4. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által
fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,
5. Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi
személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § Biatorbágy Város 2016. évi költségvetésében az önállóan
működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.
MÁSODIK RÉSZ
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét
eFt-ban

2 831 349

a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:
eFt-ban

4 556 510

a finanszírozási bevételek összegét:

2 745 044 eFt-ban

ebből: működési finanszírozási bevételt:

2 745 044 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási bevételt:
melyből: belső finanszírozását:
külső finanszírozását:
a finanszírozási kiadások összegét:
a tárgyévi teljes hiányát:

0 eFt-ban
0 eFt-ban
0 eFt-ban
1 019 883 eFt-ban
0 eFt-ban

állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint.
4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási
problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve
(március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az
önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően
kerülhet sor.
(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete
az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati
bevétel.
(3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok
tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a
jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi
előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A
bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a
kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.
(5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a
polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú
előirányzatának felhasználását korlátozza.
(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan
kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester –
a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes
önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a
likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a
likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámlahitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.
(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a
költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a
többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.
(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott
államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag
érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók,
melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A
szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a
támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése
esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó
támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.
(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő
évben támogatásban nem részesülhet.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel
külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.
(11) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni
csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli
véleményezését követően lehet.
(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri
vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell
jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.
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(13) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a
közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez
használható fel.

e)

(14) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi
felhatalmazása alapján vállalhat.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a
költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési
elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti.
(16) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül
finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.
(17) A költségvetési rendeletben meghatározott általános
tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál
tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem
tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.
(18) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok
feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
- a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határkörben gyakorolja.
- az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis
maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott
önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek
felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős
Bizottság felé beszámol.
Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az
alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint
jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy
az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a
Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.
(19) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények
elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban
rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.
6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős
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a)

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv
által közvetlenül meghatározott követelményeknek és
feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b)

a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

c)

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

d)

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába
adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan
a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű
gyakorlásáért,

f)

a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az
annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és
pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű
és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a
számviteli rendért.

(3) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület
előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően
vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési
hatását.
(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt
megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő
megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a
költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket
is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése
esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és
felelősségre vonását kezdeményezi.
(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a
gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési
ütemére tekintettel teljesíthetők.
(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem
vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás
növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak
be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési
szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselőtestület dönt.
(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben
önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz
rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel
kell élni.
(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről
kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint
az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási
célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően –
saját hatáskörben felhasználhatják.
(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban
részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása
tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények
szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél
nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték
zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig
elvonásra kerül.
(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak
a képviselő-testület engedélyezhet.
(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

2016. · március

Biatorbágyi Önkormányzati Híradó

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési
szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget
vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.
(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok
benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást
nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre
áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a
polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
NEGYEDIK RÉSZ
Az előirányzat-módosítások szabályozása
7. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott
bevételi és kiadási főösszeg módosítására.
(2) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti
előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet
ennek megfelelő módosításáról.
(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.)
kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök
teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is
eltérhet, a rendeletben foglaltak figyelembevételével.
(7) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzatmegtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat
kizárólag rezsi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni,
azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
ÖTÖDIK RÉSZ
Vegyes rendelkezések

nak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó
160 ezer forint) juttatásban részesülnek.
11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 278,5 főben állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás
éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
(2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e
jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású
munkaviszonyra vetítve összességében 200 ezer Ft/fő egyéb
béren kívüli juttatást biztosít.
(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben
meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában
illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben
keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része
illeti meg.
(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a
foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor
illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a
távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve
kell megállapítani.
(6) A munkábajárás címén munkavállalónak kifizetett havi
összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított
kötelező mértéket.
(7) A pótlékszámításhoz a helyi illetményalap 40.000,- Ft, a
munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás kétévente 20.000 Ft.
13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati
idő alapján:
0-5 év esetén

1 havi

5-10 év esetén 2 havi
10 év fölött

3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A képviselő-testület 2016. évben a 13. §-ban rögzítetteken túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények
ilyen kiadást nem tervezhetnek.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2015. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával
indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden
beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező
finanszírozási terv jóváhagyása is.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást
biztosít az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok
végrehajtásának.

17. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 17.§ szakaszban foglaltak kivételével –
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj,
továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó
110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint)
juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjai-

Záró rendelkezések

(2) A 2016. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet
előirányzatai biztosítanak fedezetet.
18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének mellékletei az alábbiak:
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I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege

II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai

I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása

I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai
intézményenként
I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai
intézményenként
I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt
előirányzatonként

II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással
járó feladatai
II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások
alakulása
III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei

III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve

III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt
feladatainak forrása és kiadásai

I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott
pénzeszközök

III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási
feladatainak forrása és kiadásai

I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai

III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként

I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt
előirányzatonként

I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási
kiadásai

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása

III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással
járó feladatai éves bontásban és összesítve
I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása
II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt
előirányzatonként
II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási
kiadások célonként és feladatonként
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IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási
feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete
V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően
ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási
feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
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V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt
előirányzatonként

H A T Á R O Z A T O K

V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
VI/1. számú melléklet – Családsegítő Központösszevont költségvetési mérlege
VI/2. számú melléklet – Családsegítő Központ kötelezően
ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/3. számú melléklet –Családsegítő Központ önként feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Központ államigazgatási
feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Központ bevételei forrásonként

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I.28.) határozata
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotásáról
Biatorbágy Város Képviselő-testülete:
1. megtárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
megalkotásáról szóló előterjesztést,
2. felkéri a polgármestert, hogy az alábbi szakértőktől kérjen
be árajánlatot a Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítésére:
-

dr. Révész Magda

-

Csókay László

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Központ létszámkerete

-

VII/1. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

HST.hu HST.hu Kutató és Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Ibolya u. 29.)

-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Módszertani
Int. (1033 Budapest, Miklós utca 32.)

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Központ kiadásai kiemelt
előirányzatonként

VII/2. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/3. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház önként feladatai
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/4. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház államigazgatási
feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/5. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként
VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt
előirányzatonként
VII/7. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház felhalmozási
kiadásai
VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház létszámkerete
VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház közvetett támogatásai
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

3. felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat a
következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Határidő: 2016. február 25.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felel: Igazgatási Osztály vezetője

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai programjáról, Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Alapító Okiratának módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
2. a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
végezze el a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását,
3. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai programjáról, Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Alapító Okiratának módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratában foglaltak módosító okiratát.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

2016. · március
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai programjáról, Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Alapító Okiratának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
I.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát egységes szerkezetben.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1. Elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat működésével kapcsolatos Cselekvési tervét
2. A cselekvési tervben szereplő intézkedések végrehajtásának képviselő-testület részére való beszámolás határideje:
2016. november 15.

Határidő: 2016.december 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (I.28.) határozata
A 2016. évi lisztérzékenység szűréséről

A Pitypang Tagóvodából ügyeletet kérő családok gyermekeit a
Vadvirág Tagóvoda fogadja. A Meserét és a Legóvár Tagóvodák ügyeletet kérő gyermekeit a Csicsergő Tagóvoda látja el.
2016. július 18. és augusztus 12. között zárva tart:
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Pitypang Tagóvodája (Szent
László u. 48.),
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Meserét Tagóvodája (Dévai
Gyula u. 1.),
Biatorbágyi Benedek Elek
(Szentháromság tér 6.).

Óvoda

Legóvár

Tagóvodája

II. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi nyári
nyitva tartási rendjét:
Pillangó csoport nyitva
Katica csoport nyitva

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. továbbra is fontosnak és támogatandónak tartja a lisztérzékenység szűrésének támogatását, ezért a 2011. január 1. –
2011. december 31. között született gyermekek tekintetében
támogatja a szűrővizsgálatok elvégzését,
2. a 2016. évi költségvetésében a szűrővizsgálat elvégzésének költségét az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből
575.000.- forintig biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert
a határozat mellékletét képező szerződés aláírására, a jegyzőt
az ellenjegyzésre.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (I.28.) határozata
A 2016. évi elsősegélynyújtó tanfolyam szervezéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. fontosnak és támogatandónak tartja a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam megvalósítását,
2. a 2016. évi költségvetésében a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam költségét az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből 150.000.- forintig biztosítja.
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Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodája (Fő u.
61).

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájába
járó gyermekeket a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Meserét
Tagóvodája, a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág
Tagóvodájába járókat a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda
Pitypang Tagóvodája fogadja.

A cselekvési terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

2016. június 20. és július 15. között zárva tart:
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodája
(Bajcsy-Zs. u. 13.)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (I.28.) határozata
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatos Cselekvési tervről

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az alábbiak
szerint határozza meg a Biatorbágyi Benedek
Elek Óvoda 2016. évi nyári nyitva tartási rendjét:

06. 20 - 07. 10.

Méhecske csoport zárva
Méhecske csoport nyitva
Katica csoport zárva Pillangó 07. 25 - 08. 14.
csoport zárva

Valamennyi csoport zárva

07. 11 - 07. 21.

Játszó csoport és időszakos gyermekfelügyelet igényelhető

Játszó csoport és időszakos gyermekfelügyelet igényelhető
Játszó csoport és időszakos gyermekfelügyelet nem gényelhető

Határidő: A szülők tájékoztatásának határideje 2016. február 10.
Felelős: A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde vezetője
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (I.28.) határozata
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai szakterem fejlesztésének támogatásáról
Biatorbágy Város Önkormányzata 2 320 000 Ft összegű támogatást biztosít a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai szakteremének és irodai adminisztrációs tevékenységének fejlesztésére.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Polgármester
A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (I.28.) határozata
2016. · március
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A Biatorbágyi Értéktár Bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság működésével
kapcsolatos kérdéseket, ezen belül annak szervezeti és működési szabályzatát.
1. A képviselő-testület a Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak számát 8 főben állapítja meg.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

2. A képviselő-testület támogatja a Biatorbágyi Értéktár Bizottság javaslatát a Biatorbágyi Értéktárban szereplő mellékelt
értékek felterjesztéséről a Pest Megyei Értéktárba.
Felelős: Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke
Határidő: 2016. február 1.
A végrehajtást végzi: a Biatorbágyi Értéktár Bizottság

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és az
alábbi döntéseket hozta:
1. felbontja a Biatorbágyi Körkép című időszaki lap tekintetében a Városfejlesztő Kft-vel kötött szerződését, a lap kiadásával ezt követően a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg,
2. élve alapítói jogával, a lap szerkesztőségének vezetésére
– Mester László lemondását követően - Király Ferenc újságírót
kéri fel,
3. felkéri a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen
döntésben foglaltaknak megfelelően intézkedjen a Biatorbágyi
Körkép időszaki lap főszerkesztői feladatainak ellátásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet, Városfejlesztő Kft,
Média Kft.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. megtárgyalta a biatorbágyi civil szervezetek 2016. évi
támogatásáról szóló előterjesztést,
2. pályázatot ír ki Biatorbágyon működő civil szervezetek
2016. évi támogatására,
3. a pályáztatás feltételrendszerét, a pályázati kiírás szövegét a határozat melléklete tartalmazza,
4. a civil szervezetek részére kiírt pályázati lehetőségen
túlmenően 2016-ben külön megállapodás keretében a fenntartó szervezeteiken keresztül támogatni kívánja az alábbi művészeti csoportokat a művészeti vezetés személyi feltételeinek
biztosítása tekintetében:
a)
b)
c)
d)
e)

Biatorbágyi Népdalkör,
Pászti Miklós Vegyes Kar,
Szakály Mátyás Férfikórus,
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar,
Füzes Néptáncegyüttes.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (I.28.) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciójáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.

megtárgyalta a 2016. évi költségvetési koncepcióját,

2. a 2016. évi költségvetés tervező munkájának alapjául
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező – 2016. évi
költségvetési koncepciót, az alábbi kiegészítésekkel:
- Az intézmények és az önkormányzat tulajdonában lévő Kft-k
igényeiket egységes struktúrában adják le, ennek összeállítását a hivatal végezze el,
- 2.1. Fejlesztési kiadások alatti első francia bekezdés egészüljön ki az alábbiak szerint: „Kolozsvári utcai, atlétikai centrum építése, vagyonátadási feltételek biztosítása,
- 2.1. Fejlesztési kiadások végére egy újabb bekezdésben
kerüljenek be az alábbi koncepcionális témakörök:

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

o A mezőgazdaság és a természeti környezet helyzetének
elemzése, fejlesztése Biatorbágyon,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kftvel összefüggő kérdésekről
a) Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság és Biatorbágy Város önkormányzata
közötti Közfeladat ellátási szerződést és jóváhagyólag beleegyezik annak megkötésébe.
b) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a város 2016. évi
költségvetésének megszületéséig biztosítja a Biatorbágyi
Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság üzleti tervében szereplő működési költségek 2016.
évre vonatkozó arányos részét.

o Az üdülőövezeteik rehabilitációjának koncepcionális kidolgozása,
o

Turisztikai fejlesztések koncepcionális kidolgozása.

3. felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra,
4. felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció
alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.
Határidő: 2016. február 7.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet, Média Kft.
2016. · március
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (I.28.) határozata
A Viadukt SE részére nyújtott kölcsönről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri
a Viadukt SE.-t, hogy az építtetővel közvetlenül rendezze az
építtetőnek felróható hibákat.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Cserniczky Tamás - Viadukt SE Elnöke
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (I.28.) határozata
A Viadukt Nonprofit Sport Kft-nek a költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakra vonatkozó feladatellátásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
18.880.940.-Ft összeget biztosít a 2016-os önkormányzati
költségvetés elfogadásáig tartó időszakra a Viadukt Sport
Nonprofit Kft. részére.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (I.28.) határozata
A polgármesteri hivatalban 2016. évben igazgatási szünet
elrendeléséről
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban
2016. december 22. napjától 2016. december 30. napjáig
igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete alapján a Polgármesteri Hivatal munkaideje 2016. március
5-én és 2016. október 15-én 08: 00-tól 12: 00-ig tart.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (I.28.) határozata
A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Tarjáni István főállású polgármester
2016. évi (52 nap) szabadsága igénybe vételét a határozat
mellékletét képező szabadság felhasználási ütemezésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: HR referens

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (I.28.) határozata
Biatorbágy 7848 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási
kérelemről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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1) megtárgyalta a Biatorbágy 7848 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kérelemről szóló előterjesztést,
2) a Biatorbágy 7848 hrsz-ú ingatlanból 4/32-ed részre, mivel
a jogi feltételek nem állnak fenn, nem indít kisajátítási eljárást.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (I.28.) határozata
A Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek
véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról –
II. (A településrendezési szerződéssel érintett területek
vonatkozásában)
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. elfogadja az új településrendezési eszközök készítéséhez,
a településrendezési szerződéseket,
2. felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések megkötésére, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
(A településrendezési szerződések a határozat mellékletét
képezik.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felel: Főépítész

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (I.28.) határozata
Az illegális bevándorlással összefüggő kérdésekről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés és a terrorveszély kockázatát. A kvóta veszélyezteti kultúránkat, mindennapjaink biztonságát és vállalhatatlan terheket jelentene szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy védje meg Magyarországot és a
magyar embereket és minden rendelkezésre álló, lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Kabinet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (I.28.) határozata
Az általános iskolások úszásoktatásához szükséges személyszállítási feltétek biztosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) megtárgyalta az általános iskolások úszásoktatásához
szükséges személyszállítási feltétek biztosításáról szóló előterjesztést,
2) a felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést a Biatorbágyi Általános Iskola tekintetében az OMI Oktatásszervező és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 6722 Szeged, József A. sgt. 8. I/3.), a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola esetében pedig a Füzy
Trans Bt-vel megkösse,
3) a 2015-2016-os tanév II. félévére a Biatorbágyi Általános
Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola
5. évfolyamának tanulói számára a KLIK által szervezett
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úszásoktatáshoz a személyszállítás feltételeit biztosítja, és
erre a 2016-os költségvetésben fedezetet különít el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az 1/2016. (I.28.) határozatával ajánlatokat kért be a szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció elkészítésére.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
1.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (I.28.) határozata
A főépítészi megbízási szerződés megszüntetéséről, új
főépítészi pályázat kiírásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. közös megegyezéssel, 2016. január 31-i hatállyal megszünteti a 44/2011. (02.24.) Öh.sz. határozata alapján létrejött
megbízási szerződést a Leták és Tamás Építésziroda Kft-vel,
2. pályázatot ír ki a főépítészi feladatok megbízási jogviszonyban történő ellátására Biatorbágy Város területén,
3. az átmeneti időszakra vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi pályázati eljárás idejére gondoskodjon a főépítészi feladatok ellátásának biztosításáról,
4. a pályázatot megjelenteti Biatorbágy Város Önkormányzatának hivatalos honlapján.
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, HR

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016.(I.28.) határozata
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról

az ajánlatkérést visszavonja

2. felkéri a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítésére
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felel: Igazgatási Osztály vezetője

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2016. (II.25.) határozata
Dr. Szentkereszty Leonóra helyiséghasználati kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Szentkereszty Leonóra helyiséghasználati kérelméről szóló
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület:
1. hozzájárul, hogy a tulajdonát képező 2051 Biatorbágy,
Szabadság utca 8. szám alatti rendelőben lévő 2. fogászati
praxishoz tartozó helyiséget Dr. Szentkereszty Leonóra magánrendelés céljára heti két alkalommal, hétfőn és szerdán
20.00-21:00 óra között használja,
2. Dr. Szentkereszty Leonórával a Szabadság utca 8. szám
alatti fogorvosi rendelő tekintetében helyiséghasználatára
szerződést köt. Dr. Szentkereszty Leonóra helyiséghasználata
utáni
2a) az Önkormányzat részére 2400 forint +Áfa bérleti díjat
köteles fizetni,

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának határozatlan időre
Bérces Lászlót megválasztja.

2b) rezsiköltségét a melléket szerződés tartalmazza, mely
szerint
a
víz/csatorna/gáz:
1,31%;
a
villamosenergia/szemétszállítás: 1,49%-át köteles fizetni,

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

3. a Szabadság utca 8. szám alatti alapellátást végző Egészségügyi Szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerződések
14. a) pontjait, valamint az IFI Pont rezsiköltségeit az alábbiak
szerint módosítja:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (II.25.) határozata
A helyi értékvédelmi támogatási pályázat kiírásáról

a) Normadental
Kft:
víz/csatorna/gáz:
villamosenergia/szemétszállítás: 22,38%

19,73%;

b) Baumann Dental és Marketing Kft: víz/csatorna/gáz:
27,62%; villamosenergia/szemétszállítás: 31,33%

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
támogatásról szóló 6/2006. (05. 25.) Ör. számú rendelete
alapján a 188/2015. (X.29.) határozatával kiírta a helyi értékvédelmi pályázatot, azzal, hogy a pályázaton elnyerhető helyi
értékvédelmi támogatásra a 2016. évi költségvetésében biztosít fedezetet. A költségvetés tervezet 5 M Ft-os keretösszeget
tartalmaz erre a célra. A 2016. évi költségvetés elfogadásának
napja 2016. február 25., ezért a pályázatok benyújtásának
határidejét 2016. május 2-ára, elbírálásának határidejét 2016.
május 31-ére módosítja és a pályázati hirdetményben a keretösszeget is megjelöli.

e) Ifi Pont víz/csatorna/gáz szolgáltatás rezsiköltsége:
11,84%
4. felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező
módosított feladat-ellátási szerződések aláírására.

A Képviselő-testület támogatásával összefüggő pályáztatás
feltételrendszerét, a pályázati kiírás szövegét a határozat
melléklete tartalmazza.

5. felkéri a Polgármestert a Dr. Szentkereszty Leonórával és
a Normadentál Kft-vel kötendő helyiséghasználati szerződés
aláírására.

c) SzepaMed Szolgáltató Bt: víz/csatorna/gáz: 19,73%;
villamosenergia/szemétszállítás: 22,38%
d) Erica-Medicina
Gyógyászati
Szolgáltató
Kft:
víz/csatorna/gáz:
19,73%;
villamosenergia/szemétszállítás: 22,38%

Határidő: 2016. 03.01.
Felelős: polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (II.25.) határozata
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2016. (II.25.) határozata
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A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

2. az Idősügyi Tanács tagjait az alábbiak szerint határozza
meg:
Őszidő Nyugdíjasklub delegáltja
Biatorbágy Város Polgármestere
Egészségügyi és Szociális Bizottság delegáltja
lBiatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Boldog Gizella Alapítvány delegáltja
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének delegáltja
mindenkori Egészségügyi koordinátor

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okirat módosítását.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 42.§(7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:
módosítja
a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának következő pontjait:
1. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása„ helyébe a következő
rendelkezés lép:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Állandó meghívottak:
Történelmi egyházak képviselői
Katolikus Karitász
Vöröskereszt
Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályvezető
Faluház igazgatója
Ifjúsági koordinátor
Az állandó meghívottak a Tanács ülésére meghívót kapnak,
azon fakultatív módon vesznek részt és nem rendelkeznek
szavazati joggal.
3. felkéri a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának
vezetőjét, hogy működjön közre az Idősügyi Tanács megalakulásában, nyújtson segítséget a Tanács munkájának folyamatos ellátásához.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2016. (II.25.) határozata
A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratában
foglaltak módosító okiratát.

Határidő: a Tanács alakuló ülésének összehívására, Biatorbágy város
idősügyi koncepciója tervezetének elkészítésére: 2016. március 10.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felel: Igazgatási Osztály vezetője

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2016. (II.25.) határozata
A fogorvosi társulás 2016. évi költségvetéséről

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 2/2016. (II.8.) számú
határozatát az alábbi tartalommal:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2016. (II.25.) határozata
a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

1. Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását Biztosító Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására
vonatkozó egyes szabályait.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratát egységes szerkezetben.

2. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakba Társulás)
2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 3.060.000 Ft-ban

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

ezen belül:
- a működési költségvetési bevételek összegét
2.067.809 Ft-ban

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2016. (II.25.) határozata
Biatorbágy Város Idősügyi Tanácsának létrehozásáról és
a Tanács működési rendjének elfogadásáról

- finanszírozási bevételek összegét

992.191 Ft-ban

- működési költségvetési kiadások összegét
3.060.000 Ft-ban

Biatorbágy Város Képviselő-testülete:
1. kinyilvánítja, hogy fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetért azzal, hogy Biatorbágy városában Idősügyi Tanács működjön. Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos szabályzatot az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
14

- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 0 Ftban

- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 0 Ft-ban
állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
3. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok a 4.
sz. melléklet szerint járulnak hozzá.
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4. A Társulás költségvetése többéves kihatással járó feladatra nem tartalmaz előirányzatot.
5. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal,
nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból
származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
6. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési
kiadásaink főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
7.

A Társulás csak önként vállalt feladatot lát el.

8. A Társulás 2016. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a Társulás adminisztratív és pénzügyi-számviteli
feladatait Biatorbágy Város Önkormányzat – mint gesztor
település – Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselői látják el.
9.

A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

Összevont költségvetési mérleg
1. sz. melléklet
2016. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv
2. sz. melléklet
c. 2016. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv
3. sz. melléklet
d. 2016. évi működési hozzájárulás önkormányzatonként
4. sz. melléklet
e. Közvetett támogatások
5. sz. melléklet
10. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára térítésmentesek.
a.
b.

11. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét előre, féléve időtartamra számlázza ki.
12. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a
költségvetési határozat módosítása. A társulás költségvetési
kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult
személy – a társulás tanács elnöke jogosult.
13. Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat változásáról félévenként, de legkésőbb a tárgyévet
követő hó február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt a
költségvetési határozatának módosításáról.
14. A társulási Tanács az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja
magának.
15. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016. (II.25.) határozata
A „Humanitarius település” elnyeréséről szóló pályázati
felhívás
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Humanitarius település” elnyeréséről szóló
pályázati felhívásról szóló előterjesztést.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és a Magyar
Vöröskereszt felé való benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. március 30.
Végrehajtásért felelős: polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (II.25.) határozata
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint
Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1) megtárgyalta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést;
2) elfogadja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
által javasolt módosításokat;
3) felhatalmazza a polgármester a jelen határozat mellékletét
képező Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2016. (II.25.) határozata
Az ifjúságpolitikai koncepcióval összefüggő kérdésekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) megtárgyalta az ifjúságpolitikai koncepcióval összefüggő
kérdésekről szóló előterjesztés,
2) a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 1.
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2016. (II.25.) határozata
Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás kiírásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) megtárgyalta a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést;
2) a „Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására”
vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény
113 § bekezdés alapján megindításra kerülő - a jelen határozat mellékletét képező - a közbeszerzési eljárás összefoglaló
tájékoztatóját, részvételi felhívását, részvételi dokumentációját, ajánlattételi felhívását és az ajánlattételi dokumentációt,;
3) amennyiben Herceghalom Község Önkormányzata jelzi,
hogy a központi orvosi ügyelet ellátását a Társulás keretein
kívül kívánja ellátni, a 2) pontban felsorolt dokumentációt Biatorbágy Város Önkormányzata és Etyek Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában hagyja jóvá;
4) a részvételi felhívást az összefoglaló tájékoztatóban megjelölt határidőig érdeklődő szervezeteknek küldi ki;
5) amennyiben az eljárás iránt az összefoglaló tájékoztatóban megjelölt határidőig háromnál kevesebb szervezet jelzi az
érdeklődését, úgy annak érdekében, hogy a részvételi felhívás
legalább három szervezet részére kiküldésre kerüljön, a részvételi felhívást az alábbi szervezetek részére is kiküldi:
I. Európa Mentőszolgálat Kft.
Székhelye: 2030 Érd, Szabadság tér 9.
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a személygépjármű parkolóhely méretezése során megerősített alépítmény tervezése indokolt az esetleges kamion
forgalom miatt,

Cg.: 13-09-153514
II. Inter-Ambulance Zrt.
Székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.
Cg.: 01-10-047813
III. FŐNIX-MED Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 198.
Cg.: 01-10-044763
6) az érdeklődő szervezeteken felül az 5) pont I. II. III. pontjában megjelölt szervezetek részére is kiküldi a részvételi
felhívást;
7) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2016. (II.25.) határozata
A Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Biatorbágy Polgármesteri Hivatala 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2016. (II.25.) határozata
Az óvodai beiratkozás időpontjáról és lebonyolításával
kapcsolatos kérdésekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a 20/2012. (VIII.
31.) Emmi rendelet 20. § (1) bekezdésének alapján a
2016/2017-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2016. április 20-21. 8.00-17.00 óra között határozza
meg,
2. a gyermekek nevelési igényeihez igazodó optimális elhelyezés érdekében elrendeli a melléklet szerinti védőnői szakvélemény beszerzését és benyújtását az óvodai jelentkezéskor,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló hirdetményt 2016. március 1-ig közzétegye.
Felelős: Jegyző
a Benedek Elek Óvoda vezetője
Határidő: felhívás közzététele: 2016. március 1.
beiratkozás lebonyolítása: 2016. április 21.
Végrehajtásért felelős:
felhívás közzététele: Szervezési Osztály
beiratkozás lebonyolítása: Benedek Elek Óvoda vezetője

a felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást
a fa életben maradásához szükséges termőhely biztosításával
minden megkezdett 4 db várakozóhely után 1 db, lehetőség
szerint nagy lombkoronát növelő, az élőhely adottságainak
megfelelő igényű, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével
kell megvalósítani. A közművek és fák közötti, előírt védőtávolságokat be kell tartani,
a megépített parkolóhelyeket a Jungheinrich Hungária Kftnek térítés mentesen az Önkormányzat tulajdonába kell adnia,
a kiépített parkolóhelyek üzemeltetését (tisztítás, síkosság
mentesítés, burkolatjavítás, kátyúzás) feltételeit kérelmezőnek
vállalnia kell.
Felelős: polgármester
Határidő: 60 nap
Végrehajtásért felelős: beruházási osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2016. (II.25.) határozata
Petőfi utcai ingatlanon szolgalmi jog alapításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a Biatorbágy, Petőfi utca 22. hsz.-ú ingatlanon (Biatorbágy
1201/1-2 hrsz.) a jelenlegi nyílt csapadékcsatornát zárt rendszerű csatornává átalakíttatja át,
2. Megállapodást köt az 1. pontban meghatározott ingatlanra
csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog alapítására,
3. a Megállapodás megkötésére felhatalmazza a Polgármestert, az ellenjegyzésre a Jegyzőt.
(A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: a Megállapodás megkötésére 15 nap, a munka elvégzésére
60 nap
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: beruházási osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2016. (II.25.) határozata
Ürgehegy, Öreghegy közterület elnevezések módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. módosítja a 228/2015. (XII. 3.) határozatát az Öreg-hegy
közterületeinek elnevezéséről,
2. a határozatban található Biatorbágy 4684 hrsz-ú közút a
„Gombkötők” útja elnevezésről a „Nyakaskő” dülő elnevezésre
módosul,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2016. (II.25.) határozata
A Jungheinrich Hungária Kft. kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza
Biatorbágy
Város
Polgármesterét
a
Jungheinrich Hungária Kft-vel a tárgyalások megkezdésére, és
a megállapodás megkötésére az alább szereplő feltételekkel:
a személygépjármű parkolóhelyeket a Jungheinrich Hungária Kft. saját költségén köteles tervezni, engedélyeztetni és
kivitelezni,

3. a határozatban található Biatorbágy 4888 hrsz-ú közút a
„Pincesor” elnevezésről a „Mészáros” dűlő elnevezésre módosul.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2016. (II.25.) határozata
Biatorbágy, 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 hrsz-ú
külterületek belterületbe csatolásáról
Biatorbágy Város Képviselő-testülete:
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1. támogatja, a Biatorbágy 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4,
09/5, 09/6 hrsz-ú közterület külterületek belterületbe csatolását,
2. az ingatlanok belterületbe vonásának költségeit a 2016-os
költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály

1. a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma nyílt pályázati felhívásra (kódszáma:
3235/111) pályázatot nyújt be a Szily-kastély külső homlokzatának I. ütemének támogatására,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére
és benyújtására,
3. a kivitelezéshez szükséges bruttó 30.000.000 Ft-ot 2016.
évi költségvetésében biztosítja.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2016. (II.25.) határozata
Biatorbágy, 3638 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

Pályázat benyújtásáért felelős: Polgármester Kabinet
Határidő: 2016. február 26.
Kivitelezésért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő: 2017. augusztus 31.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja
a 3638 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását az alábbi feltételekkel:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016. (II.25.) határozata
Városi Sportcsarnok építéséről

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását irányozza elő. A kérelmező
vállalja, hogy a helyi építési szabálynak megfelelően kiszabályozza és az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra a 3638 hrsz-ú ingatlanból 24 m2 kiszabályozott területrészt.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

2.) Kérelmező vállalja az ingatlanra eső csapadékvíz elvezetéssel és az út kialakítással járó költségek viselését.
3.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a
csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, járda és
az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak
költsége nem merülhet fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 68/2014.
(IV.30.) határozata visszavonásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: Építési pont

2. a városi sportcsarnok helyének a Sándor-Metternich kastély mögötti területet (Biatorbágy 111 hrsz. egy része) jelöli ki,
3. sportlétesítmény megvalósításához szükséges 2. pontban
meghatározott területet az 1. pontban meghatározott Sportegyesületek részére biztosítja,
4. a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belüli jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul a
2. pontban meghatározott területre,
5. bruttó 230 millió forint összeget a beruházás önerejéhez
(30 %) a költségvetésben elkülönít, és biztosít,
6. felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú szerződés
egyeztetésére és megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2016. (II.25.) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi kommunikációs
tervéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi kommunikációs tervéről
szóló előterjesztést.
A képviselő-testület a kommunikációs tervet elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő:
2016. december 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (II.25.) határozata
Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről
Biatorbágy Város Képviselő-testülete:
1. tervezési ajánlata alapján a BM Építész Kft.–t megbízza
bruttó 4.572.000.-Ft összegért a biatorbágyi új óvoda engedélyezési terveinek elkészítésével,
2. az engedélyezési tervek elkészítésének határideje: 2016.
április 22.,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016. (II.25.) határozata
A Szily kastély külső homlokzatának felújításával összefüggő kérdésekről
I.

1. háromoldalú megállapodást köt a Viadukt SE-vel, és a
Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesülettel, városi sportcsarnok építésére,

ütem

3. felkéri a polgármestert a BM Építész Kft. tervező irodával
a tervezési szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés
ellenjegyzésére.
(A tervezési ajánlat a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
megtárgyalta Szily kastély külső homlokzatának I. ütemében a
vakolat és végleges színezés kivitelezése előtt a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok elvégzésével összefüggő kérdésekről
szóló előterjesztést,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (II.25.) határozata
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét,
és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.
(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2016. (II.25.) határozata
A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelme
A képviselő-testület megtárgyalta a Torbágyi Római Katolikus
Plébánia Képviselő-testületének kérelmét.
1) A képviselő-testület 2016-ban 3,5 millió forinttal, és 2017ben 3,5 millió forinttal támogatja a Torbágyi Római Katolikus
Egyházközséget a templom Főoltár retablojának, oltárhátfalának restaurálása céljából.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (II.25.) határozata
A 2016. évi nyári karbantartási programról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 26.
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

1. megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2016.
évi nyári karbantartási programot,
2. a beérkezett felújítási igények, és a költségbecslés figyelembe vételével a 2016 évi. munkák elvégzésére 40 millió Ft
költségkeretet határoz meg,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2016. (II.25.) határozata
A Biai Református Egyházközség kérelméről

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghatározott
keretösszeg figyelembe vételével az egyes munkákra árajánlatokat kérjen, és azok alapján állítsa össze a 2016. évi nyári
karbantartási programot.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 1.
Végrehajtásért felelős: városgondnokság

2.

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a köznevelési intézmények pályázati támogatási rendszeréről szóló
előterjesztést, és úgy dönt, hogy 2016-ban is kiírja a pályázatot az alábbi szempontok figyelembe vételével:
A 2016. évi pályázati keretösszeg mértéke 5 000 000 Ft..

2. A pályázat a 2016. évi költségvetés elfogadását követően
írható ki;
3. A pályázati keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: A pályázat kiírása: 2016. március 1.
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

A képviselő-testület megtárgyalta a Torbágyi Református
Egyházközség kérelmét.
1) A képviselő-testület 2016-ban 3.000.000 forinttal támogatja a Torbágyi Református Egyházközséget a Biatorbágy Fő u.
57. szám alatti ingatlan megvásárlása céljából.
2) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
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2.2. új vízkivételi hely létesítése,
2.3. tereprendezés, aljnövényzet és bozótirtás, elszáradt
fák kivágása a temető egy meghatározott területén,
2.4. a temetőn át bonyolódó járműforgalom megszüntetése,
3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2016. március 31.
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2016. (II.25.) határozata
A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2016. (II.25.) határozata
A Torbágyi Református Egyházközség kérelme

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. március 31.
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

a támogatás célja a biai református temetőben:
2.1. a már meglévő, de felújításra szoruló aszfaltos útfelületek felújítása, valamint a temetődombon egy új aszfaltos
út építése,

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2016. (II.25.) határozata
A 2016. évi köznevelési pályázat kiírásával kapcsolatos
kérdésekről

1.

1. 3 millió forint összeggel támogatja a Biai Református
Egyházközséget,

1. 3 millió forint összeggel támogatja a Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelmét,
2. a támogatás célja a Biatorbágy, Lomb u. 2. szám alatt
épülő gyülekezeti ház építéséhez hozzájárulás,
3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnal
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2016. (II.25.) határozata
A Boldog Gizella Alapítvány támogatási kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Boldog Gizella Alapítvány támogatási kérelméről szóló előterjesztést.

2016. · március
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Boldog Gizella Alapítvány részére, gépjármű vásárlás
céljára 590.000.- Forint összeget különít el a 2016. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért program keretéből.
2. Támogatási szerződést köt a Boldog Gizella Alapítványnyal.
3.

Felkéri a Polgármestert a szerződés előkészítésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. március 15.
Végrehajtásért felelős. Szervezési Osztály

A beérkezett ajánlatról készült összegezést valamint a szerződés tervezetét a határozat melléklete tartalmazza.
Határidő: szerződéskötésre 2016. március 3
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2016. (II.25.) határozata
Bárdi Mária ingatlan felajánlásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2016. (II.25.) határozata
A főépítészi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Rumi Imrét bízza meg, határozatlan időre, Biatorbágy
Város főépítészi feladatainak ellátásával,
2. a megbízási díjat bruttó 60.000.-Ft+ÁFA /mérnöknap
összegben határozza meg,
3.

4) a szerződés megkötéséhez szükséges forrást, azaz
20.955.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

a főépítészi megbízás kezdete: 2016. március 1.,

4. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére, a jegyzőt az ellenjegyzésre.

Biatorbágy Város képviselő-testülete nem vásárolja meg a
1297/63 hrsz-ú, Biatorbágy Baross Gábor utca 36. szám alatt
lévő ingatlant.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2016. (III.10.) határozata
A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és
térburkolás kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról
Biatorbágy Város Képviselő-testülete:

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, HR

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2016. (II.25.) határozata
A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – a
Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4
hrsz.) ingatlanon álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
242/2015.(XII.16.) határozatában a közbeszerzésekről 2015.
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján „Biatorbágy,
Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló
iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira” közbeszerzési eljárást indított.
A Képviselő-testület:
1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott,
2) nyertes ajánlattevőként a TSPC Mérnökiroda Kft. (székhelye: 9011 Győr, Ezerjóút 10., Cg.: 08-09-025290) hirdeti ki,
tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek,

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. §
(1) bekezdése alapján a Biatorbágy, Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás kivitelezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít,
2.

a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg:

• Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-266994
• Németh és Társa Sportruházati és Sportszer Kft.
2092 Budakeszi, Pátyi út 57.
Cégjegyzékszám: 13-09-072347
• Hercegbild Építőipari Kft.
1118 Budapest, Kelenhegyi út 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-736471
• Eurogreen-Tiszafa Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Szlatina u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-466207
3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
megindítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési, Beruházási Osztály

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse,
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Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Dunakeszi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
2015.12.01. kedd 11:30-15:30

Budakeszi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
2015.12.07. hétfő 13:00-17:00

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. tel: +36 1/485-6957
2015.12.14. hétfő 11:30-15:30
2015.12.21. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

