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R E N D E L E T E K  

 

Biatorbágy Önkormányzata Képviselő-
testületének 

16/2017. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete  

 
 A településfejlesztési, településrendezési és 

településképi feladataival összefüggő partnerségi 
egyeztetések szabályairól  

 

Biatorbágy Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordula-
tában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva - figyelemmel a település 

fejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 

8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya Biatorbágy településfejleszté-

si koncepciójának, integrált településfejlesztési stra-
tégiájának, településrendezési eszközeinek, telepü-
lésképi arculati kézikönyvének és településképi ren-
deletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti 
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés sza-
bályaira terjed ki. 

2. § Biatorbágy településfejlesztési koncepciójának 

(a továbbiakban: koncepció), integrált településfej-
lesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), 
településrendezési eszközeinek, településképi arcu-
lati kézikönyvének és településképi rendeletének 
vagy azok módosításának a lakossággal, érdekkép-
viseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási 
közösségekkel történő véleményeztetése a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen 
rendeletben meghatározott szabályok szerint törté-
nik. 

 

2. A partnerek meghatározása 

 
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi termé-

szetes személyek, jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: 
partnerek) vehetnek részt: 

a) a település lakossága és a közigazgatási terü-
leten ingatlannal rendelkezni jogosult természetes 
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet,  

b) Biatorbágy székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet, 

c) Biatorbágy székhellyel bejegyzett civil szerve-
zet, 

d)a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a településrendezési eszközök véle-
ményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés 
megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a 
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szerve-
zet. 

 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszkö-
zei 

 
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése ese-

tén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet 
szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében 
–  

a) önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) Biatorbágy online lap híreiben, és 
c) a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban tör-

ténik. 
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(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén 

a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a 
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató kere-
tében – a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 
hirdetmény útján történik. 

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továb-
biakban: kézikönyv), településképi rendelet készí-
tése vagy módosítása esetén a partnerek tájékozta-

tása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munka-
közi tájékoztató keretében –  

a) önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) Biatorbágy online lap híreiben, és 
c) a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban tör-

ténik. 
 
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljá-

rásban történő készítése, módosítása esetén a part-

nerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előze-
tes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) Biatorbágy online lap híreiben, és 
c) a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján történik. 
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsí-

tett eljárásban történő készítése, módosítása ese-

tén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről 
– a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató 
keretében –  

a) önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) Biatorbágy online lap híreiben, és 
c) a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján történik.  
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos 

eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a 

(4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek 
tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. ren-
delet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –  

a) önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) Biatorbágy online lap híreiben, és 
c) a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján történik. 
(4) Településrendezési eszköz készítésének 

vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, 
a Kormány által rendeletben kihirdetett veszély-
helyzet esetén, az érintett településen a veszély-

helyzet következményeinek a felszámolása vagy a 
további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet meg-
előzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az 
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti mun-
kaközi tájékoztató keretében, - a www.biatorbagy.hu 
honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

(5) Településrendezési eszközök állami főépí-
tészi eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült terve-
zetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoz-
tató keretében – a www.biatorbagy.hu honlapon 
közzétett hirdetmény útján történik. 
 

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató 
esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakkal összhangban az érintett ál-
lamigazgatási szervek számára tájékozta-
tásra bocsájtott dokumentumot, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtá-
sára nyitva álló határidőt és 

c) a postacímet vagy elektronikus levél-
címet, ahova az észrevétel megküldhető. 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató 
esetén - tartalmaznia kell: 

a) az érintett államigazgatási szervek számára tá-
jékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 
tárgyalásos és állami főépítészi eljárás ese-
tén, legalább a tervezet összefoglaló leírá-
sát és az elkészült jóváhagyandó munkaré-
szeket, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyit-
va álló határidőt és 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, 
ahova az észrevétel megküldhető. 

 
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolí-

tására az Önkormányzat Képviselő-testülete Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányza-
ti rendeletében foglalt szabályozás az irányadó. 

 
 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásá-
nak, elfogadásának és nyilvántartásának módja 

 
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban 

észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, 
valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény 
közzétételét számított 8 napon belül a partnerek 
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 

a) papíralapon a Polgármesternek címez-
ve az Önkormányzat címére történő meg-
küldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a hirdetményben 
meghatározott e-mail címre történő megkül-
déssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tar-
talmaz. 

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint 
közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, 
javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően 
hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési 
további szakaszaiban és elfogadási szakaszban 
egyaránt. 

(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető 
tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett 
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző 
partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló 
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett 
vélemények tisztázása érdekében a polgármester a 
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető 
tárgyalás keretében további egyeztetést 
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell 
készíteni.  

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés 
során határidőn belül véleményt nem adott, vagy 
adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos 

http://www.alsonemedi.hu/
http://www.alsonemedi.hu/
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egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett 
részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, 
az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási 
szakaszban egyaránt. 

(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a 
főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő 
elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, 
településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy 
a településrendezési eszköz készítésével megbízott 
tervezőnek. 

(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal 
kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szer-
ződésben megállapított határidőben - megküldi az 
önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve. 

(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vé-
lemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás 
esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet 
készít. 

 
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok el-

fogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 
fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - a képviselő-testület dönt. 

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy 
állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása ese-
tén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 
fogadás indokolásáról a Polgármester dönt. 

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsola-
tos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem 
szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vo-
natkozó eljárási szabályok megtartása mellett. 

 
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beér-

kezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy 
és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés 
sorrendjében nyilvántartja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább 
az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, to-
vábbá lakhelyét, székhelyét, vagy telep-
helyét,  
b) a vélemény beérkezésének időpontját, a 
vélemény, javaslat rövid tartalmát, 
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 
10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően 
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy el-
utasító képviselő-testületi határozat számát, 
illetve a Polgármester döntését. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó 
szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig 
kell őrizni. 

 
 
 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézi-
könyv, településképi rendelet és településfejlesz-
tési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedé-

sek 

 
12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illeté-

kes szervezeti egységek útján – gondoskodik az 

elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, település-
képi rendelet és településrendezési eszköz elfoga-
dást követő 15 napon belüli közzétételéről, a 
www.biatorbagy.hu honlapon. A honlapon történő 
közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 
43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesí-
tése alól.  

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és 

ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § 
(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a 
polgármester a főépítész útján gondoskodik. 

 
6. Záró rendelkezések 

 
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatá-

lya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban 
kell alkalmazni. 

 

 

 
Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

17/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló 

7/2009. (X.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 ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiak-

ban: Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/C § (3) be-

kezdése a részleges törlést követően az alábbiak 

szerint módosul: 

(3) A támogatással érintett lakás nagysága 3 

személyig nem lehet nagyobb 90 m
2
-nél (3 sze-

mély felett személyenként további 20 m
2
 vehető 

figyelembe, azonban 70 év feletti egyedül élő 

személy esetében a lakás nagyságát figyelembe 

venni nem lehet). 

 

http://www.alsonemedi.hu/


 

 

 

 

 

 

4 

2.§ A Rendelet) 10/C §-a az alábbiak szerint egészül 

ki: 

(10) A támogatással érintett lakás nagyságának 

igazolása a kérelmező által benyújtott dokumen-

tumok alapján történik, melyek különösen a helyi 

építményadó bevallás, használatbavételi enge-

dély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés 

másolata. 

 

3.§ A Rendelet) 10/E §-a az alábbiak szerint egészül 

ki: 

(11) Az ápolási támogatás formájában nyújtott 

települési támogatásra való jogosultságot meg 

kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást a 

továbbiakban már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolt személy, illetve az ápolást végző sze-

mély meghal, 

c) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartóz-

kodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogcím-

ének gyakorlásával felhagyott, 

d) az ápolást végző személy kéri. 

 

4.§ A Rendelet) 10/E §-a az alábbiak szerint egészül 

ki: 

(12) Az ápolási támogatásra való jogosultság 

megszüntetésének időpontja 

a) az ápolt személy halála esetén az elhalálozás 

hónapjának utolsó napja,  

b) további esetekben a megszüntetésre okot adó 

esemény, tény bekövetkezésének, illetve annak a 

Polgármesteri Hivatal tudomására jutása hónap-

jának utolsó napja. 

 

5. § E rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Tarjáni István         dr. Kovács András 

polgármester                    jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének 

18/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képvise-
lő- testületének 12/2014.(V.05.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekez-
dés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában va-
lamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

 
1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testüle-
tének 12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 1.§-a új, (5), (6), (7), (8) be-
kezdésekkel egészül ki: 

(5) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi 
együttélés magatartási szabályai bármelyikét meg-
szegi vagy megsérti, azzal szemben a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: 
Ket.) foglaltak teljesülése esetén harmincezer forintig 
terjedő helyszíni birság, illetve egymillió forintig terje-
dő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

(6) Az ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén 
ismételten, többszöri közigazgatási bírság kiszabá-
sának van helye, amelynek összege a megelőzően 
kiszabott bírság kétszerese. Ugyanabban az ügyben 
többszörösen kiszabott bírságok együttes összege 
nem haladhatja meg az egymillió forintot. 

(7) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalma-
zását határozatban mellőzheti, amennyiben a közös-
ségi együttélés szabályait megsértő magatartás 
csekély súlyú, és az elkövető az elkövetést megelőző 
évben nem követett el közösségi együttélés alapvető 
szabályait megsértő magatartást. 

(8)  Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése 
esetén figyelmeztetni kell a szabályszegőt, hogy a 
jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elköve-
tésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi 
együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt 
elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 

2.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiakra módosul: 

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a közterületek elnevezé-
séről valamint azok jelöléséről szóló 8/2007. (05. 03.) 
Ör. sz. rendeletben foglaltakat az alábbiakkal meg-
sérti: 
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a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely 
más módon tájékoztató jellegét megszünteti, 

b) utcanév táblát, emlék táblát jogtalanul kihelyez 
vagy eltávolít, 

c) házszámtábla kihelyezését elmulasztja. 

3.§ A Rendelet 3.§-a az alábbiakra módosul: 

3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki 

a) az építészeti értékek helyi védelméről szóló helyi 
védettség alá helyezett értéket megrongálja, meg-
semmisíti, 

b) a védett értékek megjelölését megrongálja, eltávo-
lítja. 

4.§ A Rendelet 4.§-a az alábbiakra módosul: 

4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki 

a) a helyi természeti védettség alá helyezett értéke-
ket megrongálja, megsemmisíti, 

b) nem biztosítja a természeti értékek helyi védelmé-
ről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
5/2006. (05.25.) Ör. számú rendeletben természet-
védelmi kezelési tervekben foglaltakat - amennyiben 
a cselekmény súlyosabbnak nem minősül. 

5.§ A Rendelet 5.§-a az alábbiakra módosul: 

5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a temető használatának, 
a köztemetők rendjének a temetőkről és a temetke-
zésről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-
testülete 20/2007. (12.31.) Ör. sz. rendelet 4. § és 6. 
§-ában meghatározott szabályokat megsérti. 

6.§ A Rendelet 6.§-a az alábbiakra módosul: 

6.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki az önkormányzatnak a 
„Biatorbágy” névhasználat szabályairól, valamint 
Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok 
használatáról szóló Biatorbágy Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendeletében meghatározott jelképeit en-
gedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó enge-
délytől eltérő vagy a közösséget sértő módon hasz-
nálja fel. 

7.§ A Rendelet 7.§-a az alábbiakra módosul: 

7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a települési szilárd hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásá-
ról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (3) bekezdés b) pontjában, a 9. § (4) bekezdésé-
ben valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltakat 
megsérti. 

8.§ A Rendelet 8.§-a az alábbiakra módosul, illetve 

kiegészül egy új, (4) bekezdéssel: 

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületek 
használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről 
szóló Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
7/2015.(V.8.) rendelete 4. § (1) bekezdésében, a 4. § 
(3)-(8) bekezdéseiben és az 5. §-ban meghatározott 
ingatlanok, közterületek tisztántartására vonatkozó 
rendelkezéseket nem tartja be. 

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a közterületek használa-
táról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Bia-
torbágy Város Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) ren-
delete 7. § (1), (2), (4)-(9) bekezdéseiben, és a (11) 
bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésben, valamint a 9. 
§ (1) (2) bekezdésében meghatározott rendelkezé-
seket nem tartja be. 

 (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a közterületek használa-
táról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Bia-
torbágy Város Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) ren-
delete 10/A. § (1) (2) bekezdésében, 11. § (2)-(9) 
bekezdésben, a 11/A.§-ban (1)-(3), (5) bekezdésé-
ben, a 11/B (1) bekezdésben, valamint a 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket nem 
tartja be. 

 (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a közterületek használa-
táról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Bia-
torbágy Város képviselő-testületének 7/2015.(V.8.) 
rendelete 16.§ (1) bekezdésében foglaltakat nem 
tartja be.  

9.§   A Rendelet egy új, A védett és korlátozott öve-

zetekbe történő behajtás szabályainak megszegésé-
ről címmel, és az alábbi 8/B.§-al egészül ki: 

8/B. § A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást tanúsít az, aki a védett és korláto-
zott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló, 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete 
8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 2.§-ban 
foglalt rendelkezéseket nem tartja be.  
 
10.§ A Rendelet 9.§-a az alábbiakra módosul: 

9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a kerti hulladék nyílt téri 
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égetéséről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének 5.§-ban foglalt rendelkezéseket nem 
tartja be. 

11.§ A Rendelet 10.§-a az alábbiakra módosul: 

10.§ A közigazgatási bírság valamint a helyszíni 
bírság összegének megállapításakor figyelemmel 
kell lenni a Ket. 94/A. § (1) bekezdésében foglaltak-
ra. 

 
 
12.§ E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép 

hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 

 Tarjáni István                    dr. Kovács András dr. Kovács András  
 polgármester                                       jegyző jegyző 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 

A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül 
történő családi esemény engedélyezésének sza-

bályairól és díjairól 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) hivatali munkaidőn a Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a 
hivatal általános munkarendjeként meghatározott 
időszakot, 

b) hivatali helyiségen a 2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor utca 2/a szám alatti ingatlanon található épület 
helyiségeit, 

c) családi eseményen a házasságkötést, illetve az 
anyakönyvi bejegyzést nem igénylő névadót, házas-
sági fogadalom megerősítését kell érteni. 

2. § (1) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen 

kívül történő családi esemény lebonyolítása esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell 
fizetni. A díjat a családi esemény lebonyolítása iránti 

szándék bejelentését követő 5 napon belül kell meg-
fizetni készpénz átutalási megbízáson vagy átutalás-
sal a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal számlájára. 

(2) A családi esemény hivatali munkaidőn kívül, 
hivatali helyiségben történő lebonyolításáért fizeten-
dő díj: 

a) amennyiben legalább az egyik házasuló 
fél az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezést 
megelőző 6 hónapban biatorbágyi állandó lakóhellyel 
rendelkezik: bruttó 5.000,- Ft 

b) nem helyi lakos esetén: bruttó 25.000,- Ft  

(3) A családi esemény hivatali munkaidőn és hivatali 
helyiségen kívül történő lebonyolításáért fizetendő 
díj: 

a) amennyiben legalább az egyik házasuló 
fél az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezést 
megelőző 6 hónapban biatorbágyi állandó lakóhellyel 
rendelkezik: bruttó 70.000,- Ft, 

b) nem helyi lakos esetén: a (3) bekezdés a) 
pontjában megjelölt összegen felül bruttó 15.000,- Ft. 

(4) Amennyiben a házasulandók az anyakönyvi 
eseményt biatorbágyi egyházi felekezetek temploma-
iban kívánják igénybe venni, a díj: bruttó 15.000,- Ft. 

(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltakat nem kell al-
kalmazni a házasulók valamelyikének orvos által 
igazoltan közeli halállal fenyegető egészségi állapota 
esetén. 

(6) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn és 
hivatali helyiségen kívül történő családi eseményt az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ 
(4) bekezdése szerint megadott jegyzői engedély 
alapján bonyolíthatja le. 

(7) A családi esemény lebonyolítását kérők jogosul-
tak a (2)-(4) bekezdés szerint megfizetett díj vissza-
igénylésére, ha a családi esemény lebonyolításának 
időpontja előtt legalább 15 nappal korábban írásban 
lemondják. 

3. § A családi esemény lebonyolításában közremű-

ködő anyakönyvvezetőt családi eseményenként 

a) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben 
bruttó 18.360,- Ft, 

b) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül 
bruttó 30.500,-Ft 

díjazás illeti meg. 
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

2) Hatályát veszti a hivatali munkaidőn kívüli és hiva-
tali helyiségen kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól és az eseményekhez kap-
csolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként 
fizetett díjakról szóló 5/2011.(02.25.) önkormányzati 
rendelet. 

Tarjáni István                         dr. Kovács András 
polgármester                      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

20/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
 
 

A helyi népszavazás kezdeményezéséről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a nép-
szavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § A helyi népszavazást legalább Biatorbágy 

város választópolgárai 25%-nak megfelelő 
számú választópolgár kezdeményezhet.  
 

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 
 

             (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti Biatorbágy Nagyközség Képviselő-
testületének a helyi népszavazásról és népi kezde-
ményezésről szóló 8/2001.(06.01.) Ör. számú ön-
kormányzati rendelete. 

 
Tarjáni István               dr. Kovács András 

polgármester         jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 
21/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § A Biatorbágy Város Önkormányzata szer-

vezeti és működési szabályzatáról szóló Bi-
atorbágy Város Képviselő-testületének 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 59. §-nak helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 
„A helyi népszavazás 

 

59.§ A képviselő-testület önálló rendeletben szabá-
lyozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát.” 

 
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 

Tarjáni István       dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

22/2017. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 

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  
2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) Ör. 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/1. számú melléklet lép.  

2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/6. számú melléklet lép. 

3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/7. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/7. számú melléklet lép. 

4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/8. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/8.. számú melléklet lép. 
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5.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/9. számú melléklet lép. 

6.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/10. számú melléklet lép. 

7.§.  A Rendelet mellékletét képező I/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/13. számú melléklet lép. 

8.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/1. számú melléklet lép.  

9.§   A Rendelet mellékletét képező II/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/6. számú melléklet lép. 

10.§   A Rendelet mellékletét képező II/7. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/7. számú melléklet lép. 

11.§   A Rendelet mellékletét képező II/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/9. számú melléklet lép. 

12.§  A Rendelet mellékletét képező II/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/10. számú melléklet lép.  

13.§  A Rendelet mellékletét képező II/11. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/11. számú melléklet lép. 

14.§  A Rendelet mellékletét képező II/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/13. számú melléklet lép. 

15.§   A Rendelet mellékletét képező VII/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/1. számú melléklet lép. 

16.§   A Rendelet mellékletét képező VII/5. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/5. számú melléklet lép. 

17.§   A Rendelet mellékletét képező VII/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/6. számú melléklet lép. 

 

18.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Tarjáni István   dr. Kovács András 

polgármester   jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapí-
tásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő - 
testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alap-
ellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért fele-
lős országos módszertani intézet véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Biatorbágy Város köz-
igazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi 
körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzeté-
re, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 
 

A háziorvosi körzetek megállapítása 
2.§ 

(1) Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén öt 
háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezett-
séggel. 
(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek 
jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartal-
mazza. 
 
 

A házi gyermekorvosi körzetek megállapítása 
3.§ 

(1) Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén 
három házi gyermekorvosi körzet működik területi 
ellátási kötelezettséggel. 
(2) A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közte-
rületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
 
 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 

4.§ 

Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást központi 
ügyeleti ellátás útján látja el az önkormányzat, Bia-
torbágy teljes közigazgatási területe egy körzetet 
alkot. A központi ügyeleti ellátást az Önkormányzat 
külön szerződés alapján látja el.   
 
 
 

Fogorvosi körzetek megállapítása 
5.§ 

(1) Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén 
három fogorvosi körzet működik területi ellátási köte-
lezettséggel. 
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(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek 
jegyzékét jelen rendelet 3. számú melléklete tartal-
mazza. 
 
 
 

Védőnői körzetek megállapítása 
6.§ 

(1) Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén 
nyolc védőnői körzet működik területi ellátási kötele-
zettséggel. 
(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegy-
zékét jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Iskola-egészségügyi ellátási körzet megállapítása 

7.§ 

(1) Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekor-
vos, a fogorvos és a védőnő együttes szolgáltatásá-
ból áll. 
(2) A Biatorbágy Városban működő iskolák tekinteté-
ben az iskolaorvosi feladatokat a három házi gyer-
mekorvosi körzet orvosai látják el, jelen rendelet 5. 
számú melléklete szerinti megosztásban. 
(3)  A Biatorbágy Városban működő iskolák tekinte-
tében az iskola fogorvosi feladatokat a három fogor-
vosi körzet orvosai látják el, jelen rendelet 6. számú 
melléklete szerinti megosztásban. 
(3)  A Biatorbágy Városban működő iskolák tekinte-
tében az iskola védőnői feladatokat az 1. számú 
védőnői körzet vegyes körzetként, és a 7. számú 
körzet iskolavédőnői körzetként látják el, jelen rende-
let 7. számú melléklete szerinti megosztásban. 
 
 

Záró rendelkezések 
8.§ 

 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) Hatályát veszíti Az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló, 7/2010. (07.01.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Tarjáni István     Dr. Kovács András 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
a 23/2017.(XII.1.) számú rendelethez  

 
Felnőtt háziorvosi körzetek 

1. sz. körzet 

Alkotmány u. 
Állomás u. 
Bokréta u. 
Budai út 

Budaörsi u. 
Búzavirág u. 
Csillag u. 
Csodaszarvas u. 
Damjanich u. 
Dózsa Gy. u. 
Enéh u. 
Felvég u. 
Forrás u. 
Fő u. 
Fülemüle u. 
Guti Ország u. 
Gyöngyvirág u. 
Harkály u. 
Határkereszt sétány 
Híd u. 
Huber u. 
Nyugat-Budapark tér 
Orgona u. 
Ország u. 
Pacsirta u. 
Pátyi u. 
Paul Hartmann u. 
Pipacs u. 
Raktár u. 
Rozália park 
Rózsa u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás tér 
Szarvasugrató u. 
Szent Vendel tér 
Szily Kálmán út 
Vasútállomás 
Vasúti őrház 
Vendel park 
Verebély László u. 
Zsigmond király u. 
Hunor u. 
Ibolya u. 
Iharos 
Ipar u. 
Iskola u. 
Karinthy Frigyes u. 
Katalin-hegy 
Kálvária dűlő 
Káposztáskert u. 
Kárpát u. 
Kerekdomb u. 
Kis köz 
Kodály tér 
Kossuth F. u. 
Kossuth L. u. 
Magor u. 
Mária királynő u. 
Meggyfa u. 
Mészárosok útja 
Naphegy köz 
Nimród u. 
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Felnőtt háziorvosi körzetek 

2. sz. körzet 

Ady E. u. 
Akácfa u. 
Baross G. u. 
Bethlen G. u. 
Biai Gáspár u. 
Biatorbágyi tanyák 
Boldog Gizella u. 
Diófa u. 
Ferenc u. 
Fő tér 
Füzes köz 
Hársfa u. 
Jókai Mór u. 
József A. u. 
Kamilla u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Kassai u. 
Március 15. u. 
Mester u. 
Móricz Zs. u. 
Öntöde u. 
Petőfi u. 
Szegfű u. 
Szent Erzsébet tér 
Táncsics M. u. 
Tavasz u. 
Vasút u. 
Viadukt u. 
Ybl Miklós köz 
Ybl Miklós sétány 
Zsák u. 
 
 

Felnőtt háziorvosi körzetek 

3. sz. körzet 

Álmos Vezér u. 
Alsó köz 
Árpád u. 
Attila u. 
Barackvirág u. 
Csermely köz 
Deák Ferenc. u. 
Domb u. 
Füzes u.  
Füzes-patak dűlő 
Gábor Áron köz 
Gábor Áron u. 
Geréby Imre u. 
Géza fejedelem u. 
Határ u. 
Kolozsvári u. 
Levente u. 
Levél u. 
Lomb u. 
Május 1. u. 
Patak u. 
Rozmaring u. 
Sándor köz 
Sándor u. 

Szabadság út 
Szarvashegy 
Tas u. 
Zugor István u. 
 

Felnőtt háziorvosi körzetek 

4. sz. körzet 

Alma u. 
Alsómajor 
Arany J. u. 
Áfonya u. 
Árvácska u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackos u. 
Béka u. 
Bíbor u. 
Bimbó u. 
Bocskai u. 
Bodza köz 
Bodza u. 
Bokros u. 
Busa u. 
Csali u. 
Cserje u. 
Csokonai u. 
Csokor u. 
Csuka u. 
Dobó köz 
Eper u. 
Erdészlak 
Erdőalja u. 
Estike u. 
Ezredes u. 
Fenyő u. 
Fenyves u. 
Gárdonyi köz 
Gesztenye u. 
Gyopár u. 
Halászház 
Hatház u. 
Hegyalja u. 
Héja u. 
Hold u. 
Holló u. 
Horgász sétány 
Horhos u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi u. 
Jázmin u. 
Kakukkfű u. 
Kankalin u. 
Karó u. 
Kálvin tér 
Kertbarátok tere 
Kertbarátok útja 
Keserűkút u.  
Keszeg u. 
Kőbánya 
Kökény u. 
Kökörcsin u. 
Kölcsey u. 
Körte u. 
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Kutyahegy 
Lejtő u. 
Losonci u. 
Madárszirt u.  
Mályva u. 
Mandula u. 
Meredek u. 
Mészöly László u. 
Mókus u. 
Munkás u. 
Nagy u. 
Nap u. 
Naphal u. 
Nádas u. 
Nárcisz u. 
Óvoda köz 
Öreg-hegy 
Pamacs u.  
Pecató 
Pecató köz 
Pecató u.  
Petőfi köz 
Platán u. 
Rákóczi u. 
Rekettyés u. 
Repkény út 
Rezeda u. 
Rét u. 
Süllő u. 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. 
Szél u. 
Szentháromság tér 
Szent István u. 
Szilva u. 
Szirom u. 
Tiszavirág u. 
Tópart u. 
Tó sétány 
Tormásrét u. 
Törpe u. 
Tövis u. 
Tulipán u. 
Uray Géza u. 
Ürgehegy 
Vadvirág u.  
Varga rektor u. 
Vihar u. 
Viola köz 
Viola u. 
Virág u. 
Vízipók u. 
Vörösmarty u. 
Zajgó u.  

 

felnőtt háziorvosi körzetek 

5. sz. körzet 

Angeli András út 
Antall József út 
Czipri bíró u. 
Dévay Gyula u. 
Hámory Imre u. 

Herbrechtingen tér 
Hochwart Mihály u. 
Juhász Gyula út 
Karikó János u. 
Kinizsi u. 
Ohmüllner Márton sétány 
Ritsman Pál u. 
Rosenbach János u. 
Székely u. 
Szent László u.  
 

2. számú melléklet 
a 23/2017.(XII.1.) számú rendelethez  

 
Házi gyermekorvosi körzetek 

1. sz. körzet 

Ady Endre u 
Akácfa u. 
Alkotmány u. 
Állomás u. 
Baross G. u. 
Biatorbágyi tanyák 
Bokréta u. 
Boldog Gizella u 
Budai u. 
Budaörsi u. 
Búzavirág u. 
Czipri Bíró u. 
Csillag u. 
Csodaszarvas u. 
Damjanich u. 
Diófa u. 
Dózsa Gy.u. 
Enéh u. 
Erdőalja u. 
Felvég u. 
Ferenc u. 
Fő tér 
Fő u. 
Guti ország u. 
Gyöngyvirág u. 
Hársfa u. 
Herberchtingen tér 
Híd u. 
Huber u. 
Hunor u. 
Ibolya u. 
Ipar u. 
Iskola u. 
Játszó tér 
Kálvária dűlő 
Káposztáskert u. 
Karinthy Frigyes u. 
Kárpát u. 
Katalin hegy 
Kinizsi u. 
Kis köz 
Kodály tér 
Kossuth F. u. 
Kossuth L. u. 
Lejtő u. 
Magor u. 
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Március 15. u. 
Mária királynő u. 
Meggyfa u. 
Nimród u. 
Nyugat-Budapark tér 
Mészárosok útja 
Orgona u. 
Ország út 
Öntöde u. 
Pacsirta u. 
Patak u. 
Pátyi u. 
Paul Hartmann u. 
Pipacs u. 
Raktár u. 
Ritsmann P. u. 
Rosenbach J.u. 
Rozália park 
Rózsa u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás tér 
Szarvasugrató u. 
Székely u. 
Szent Erzsébet tér 
Szent László u. 
Szent Vendel tér 
Táncsics M. u. 
Tavasz u. 
Vasútállomás 
Vasúti Őrház 
Vendel park 
Verebély László. u. 
Zsigmond király u. 
 

Házi gyermekorvosi körzetek 

2. sz. körzet 

Angeli A. u. 
Antall J. u. 
Bethlen G. u. 
Biai Gáspár u. 
Csermely köz 
Dévay Gyula u. 
Ezredes u. 
Füzes-patak dűlő 
Füzes köz 
Füzes u. 
Gábor Á u. 
Gábor Á köz 
Geréby I. u. 
Hámory I. u. 
Hegyalja u.  
Hochwart M. u. 
Jókai Mór u. 
József A. u. 
Juhász Gy. u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Karikó J. u. 
Kassai u. 
Kolozsvári u. 
Kutya hegy 
Levél u. 
Lomb u. 

Madárszirt u. 
Mester u. 
Móricz Zs. u. 
Ohmüllner M. sétány 
Pamacs u. 
Petőfi köz 
Petőfi u. 
Szarvashegy 
Szily K. u. 
Ybl Miklós köz 
Ybl Miklós sétány 
Vasút u. 
Viadukt u. 
Zajgó u. 
 
 

Házi gyermekorvosi körzetek 

3. sz. körzet 

Áfonya u. 
Alma u. 
Álmos vezér u. 
Alsó köz 
Alsómajor 
Arany J. u. 
Árpád u. 
Árvácska u. 
Attila u. 
Bajcsy- Zsilinszky u. 
Barackos u. 
Barackvirág u. 
Béka u. 
Bíbor u. 
Bimbó u. 
Bocskai u. 
Bodza u. 
Bokros u. 
Busa u. 
Csali u. 
Cserje u. 
Csokonai u. 
Csokor u. 
Csuka u. 
Deák Ferenc u. 
Dobó köz 
Domb u. 
Eper u. 
Erdészlak 
Estike u. 
Fenyő u. 
Fenyves u. 
Forrás u. 
Fülemüle u. 
Gárdonyi köz 
Gesztenye u. 
Géza fejedelem u. 
Gyopár u. 
Harkály u. 
Halászház I-II 
Határ u. 
Határkereszt sétány 
Hatház u. 
Héja u. 
Hold u. 
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Holló u 
Horgász sétány 
Horhos u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi J. u. 
Iharos 
Jázmin u. 
Kakukkfű u. 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Kankalin u. 
Karó u. 
Kerekdomb u. 
Kertbarátok tere 
Kertbarátok útja 
Keserűkút u. 
Keszeg u. 
Kőbánya 
Kökény u. 
Kökörcsin u. 
Kölcsey Ferenc. u. 
Körte u. 
Levente u. 
Losonci u. 
Május 1. u. 
Mályva u. 
Mandula u. 
Mészöly László u. 
Mókus u. 
Munkás u. 
Nádas u. 
Nagy u. 
Nap u. 
Naphal u. 
Naphegy köz 
Nárcisz u. 
Óvoda köz 
Pecató 
Pecató köz 
Pecató u. 
Platán u. 
Rákóczi u. 
Rekettyés u. 
Repkény u. 
Rét u. 
Rezeda u. 
Rozmaring u. 
Sándor köz 
Sándor u. 
Süllő u. 
Szabadság u. 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. 
Szegfű u. 
Szél u 
Szent István u. 
Szentháromság tér 
Szilva u. 
Szirom u. 
Tas u. 
Tiszavirág u. 
Tó sétány 
Tópart u. 

Tormásrét u. 
Törpe u. 
Tövis u. 
Tulipán u. 
Uray Géza út 
Ürgehegy 
Öreg-hegy 
Vadvirág u. 
Varga rektor u. 
Vihar u. 
Viola köz 
Viola u. 
Virág u. 
Vizipók u. 
Vörösmarty u. 
Zugor I. u. 
Zsák u. 

3. számú melléklet  
a 23/2017.(XII.1.) számú rendelethez

  

 
Fogorvosi körzetek területi beosztása 

1. SZ. körzet 

Áfonya u. 
Alma u. 
Álmos vezér u. 
Alsó köz 
Alsómajor 
Arany János u. 
Árpád u. 
Árvácska u. 
Attila u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackos u. 
Barackvirág u. 
Béka u. 
Bíbor u. 
Bimbó u. 
Bodza köz 
Bodza u. 
Bokréta u. 
Bokros u. 
Busa u.  
Csali u. 
Cserje u. 
Csermely köz 
Csokonai u. 
Csokor u. 
Csuka u. 
Deák Ferenc u.  
Dobó köz 
Domb u. 
Eper u. 
Estike u. 
Erdészlak 
Ezredes u. 
Fenyő u. 
Fenyves u. 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Áron köz 
Gárdonyi köz 
Geréby Imre u. 
Gesztenye u. 
Géza fejedelem u. 
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Gyopár u. 
Halászház I-II. 
Határ u. 
Hatház u. 
Hegyalja u. 
Héja u. 
Hold u. 
Holló u. 
Horgász sétány 
Horhos u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi János u. 
Jázmin u. 
Kakukkfű u. 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Kankalin u. 
Karó u. 
Kertbarátok tere 
Kertbarátok útja 
Keserűkút u. 
Keszeg u. 
Kolozsvári u. 
Kőbánya 
Kökény u. 
Kökörcsin u. 
Kölcsey Ferenc u. 
Körte u. 
Kutyahegy 
Levél u. 
Levente u. 
Lomb u. 
Losonci u. 
Madárszirt u. 
Május 1. u. 
Mályva u. 
Mandula u. 
Mészöly László u.  
Mókus u. 
Munkás u. 
Nádas u. 
Nagy u. 
Nap u. 
Naphal u. 
Nárcisz u.  
Óvoda köz 
Pamacs u. 
Patak u.  
Pecató 
Pecató köz 
Pecató u. 
Petőfi köz 
Petőfi u. 
Platán u. 
Rákóczi u. 
Rekettyés u. 
Repkény út 
Rét u. 
Rezeda u. 
Rozmaring u. 
Sándor köz 
Sándor u. 
Süllő u. 

Szabadság út 
Szarvas-hegy 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. 
Szegfű u. 
Szél u. 
Szent István u. 
Szentháromság tér 
Szilva u. 
Szirom u. 
Tas u. 
Tiszavirág u. 
Tó sétány 
Tópart u. 
Törpe u. 
Tövis u. 
Uray Géza u. 
Ürgehegy  
Öreg-hegy 
Vadvirág u. 
Varga rektor u. 
Vihar u. 
Vizipók u. 
Vörösmarty u. 
Zajgó u. 
Zugor István u. 
Zsák u.  
 

Fogorvosi körzetek területi beosztása 

2. SZ. körzet 

Ady Endre u. 
Akácfa u. 
Alkotmány u. 
Állomás u.  
Baross Gábor u.  
Bethlen Gábor u. 
Biai Gáspár u. 
Biatorbágyi tanyák 
Bocskai u. 
Boldog Gizella u. 
Budai út 
Csodaszarvas u.  
Damjanich u. 
Dózsa György u. 
Enéh u. 
Felvég u. 
Ferenc u. 
Forrás u. 
Fő tér 
Fő u. 
Fülemüle u. 
Füzes köz 
Füzes u. 
Gábor Áron u. 
Guti ország u. 
Gyöngyvirág u. 
Harkály u. 
Hársfa u. 
Határkereszt sétány 
Híd u. 
Hunor u. 
Ibolya u. 
Iharos 
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Ipar u. 
Iskola u. 
Játszó tér 
Kálvária dűlő 
Kandó Kálmán köz 
Kandó Kálmán u. 
Karinthy Frigyes u. 
Kárpát u. 
Kassai u. 
Katalin hegy 
Kerekdomb u.  
Kis köz 
Kossuth Ferenc u. 
Kossuth Lajos u. 
Lejtő u. 
Magor u.  
Március 15. u. 
Mária királynő u. 
Meggyfa u. 
Meredek u. 
Mester u. 
Mészárosok u. 
Naphegy köz 
Nimród u. 
Nyugat-Budapark tér 
Orgona u. 
Ország út 
Pacsirta u. 
Paul Hartmann u. 
Pipacs u. 
Raktár u. 
Rozália park 
Rózsa u. 
Szarvasugrás tér 
Szarvasugrató u. 
Szent Erzsébet tér 
Szent Vendel tér 
Tormásrét u. 
Vasút u. 
Vasútállomás 
Vasúti őrház 
Vendel park 
Verebély László u.  
Viadukt utca 
Viola köz 
Viola u. 
Virág u. 
Zsigmond Király u. 
 

Fogorvosi körzetek területi beosztása 

3. Sz. körzet 

Angeli András út 
Antall József út 
Budaörsi u. 
Búzavirág u. 
Czipri Bíró u. 
Csillag u. 
Dévay Gyula u. 
Diófa u. 
Hámory Imre u. 
Herbrechtingen tér 
Hochwart Mihály u. 
Huber u. 

Jókai Mór u. 
József Attila u. 
Juhász Gyula út 
Káposztáskert u. 
Karikó János u. 
Kinizsi u. 
Móricz Zsigmond u. 
Ohmüllner Márton sétány 
Öntöde u. 
Pátyi u.  
Ritsman Pál u. 
Rosenbach J. u. 
Szalonna u. 
Székely u. 
Szent László u. 
Szily Kálmán u. 
Táncsics M. u. 
Tavasz u. 
Tulipán u. 
Ybl M. köz 
Ybl M. sétány 

4. számú melléklet 
a  23/2017.(XII.1.)számú rendelethez 

 
Védőnői körzetek 

1. sz. védőnői körzet 

 
Biai G. u. 
Dózsa Gy. u. 
Fő u. 
Gárdonyi köz  
Halászház u. 
Jókai Mór u. 
Káposztáskert u. 
Kölcsey Ferenc  u. 
Köves dűlő  
Mészöly László u. 
Nagy u. 
Óvoda köz 
Pecató 
Petőfi köz 
Rákóczi u. 
Szentháromság tér 
Szent István u. 
Tópart u. 
Vörösmarty u. 

 
Védőnői körzetek 

2. sz. védőnői körzet 

 
Bethlen G. u. 
Csermely köz 
Ezredes u. 
Füzes u.  
Füzes köz 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Á. u. 
Gábor Á. köz 
Geréby I. u. 
Hegyalja u. 
Herbrechtingen tér 
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József A. u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Kassai u. 
Kolozsvári u. 
Kutyahegy 
Levél u. 
Lomb u. 
Madárszirt u. 
Mester u. 
Pamacs u. 
Patak utca  
Petőfi u. 
Rosenbach J. u. (46-66.; 43-53.) 
Szabadság u. (29-től végig; 16-től végig) 
Szent Erzsébet tér 
Vasút u. 
Ybl M. köz 
Ybl Miklós sétány 
Zajgó u. 
 
Óvoda. 
Pitypang Óvoda 
Biatorbágy, Szent László u. 48. 
 
 

Védőnői körzetek 

3. sz. védőnői körzet 

Állomás u. 
Czipri bíró u. 
Csillag u. 
Enéh u. 
Gyöngyvirág u. 
Hámory I. u.  
Katalin hegy 
Mészárosok u. 
Öntöde u. 
Pátyi u. 
Raktár u. 
Ritsmann Pál u. (30-52.; 27-47.) 
Rosenbach J. u. (1-41.; 2-44.) 
Rózsa u. 
Szent Vendel tér 
 
Óvoda: 
Legóvár Óvoda 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

 
Védőnői körzetek 

4. sz. védőnői körzet 

Alsómajor 
Arany J. u. 
Attila u. 
Árpád u. 
Alsó köz 
Álmos vezér u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackvirág u. 
Bocskai u. 
Csokonai út 
Dobó köz 

Deák F. u.  
Domb u.  
Erdészlak 
Géza fejedelem u. 
Hatház u.  
Hunyadi út 
Határ u. 
Határkereszt sétány 
Kakukkfű út 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Levente u.  
Losonci u. 
Lejtő u.  
Május 1. út 
Munkás u.  
Rezeda u.  
Rozmaring u.  
Sándor u. 
Sándor köz 
Széchenyi út 
Szabadság u. (2-14.; 1-29.) 
Tulipán u.  
Tas u.  
Uray Géza út 
Ürgehegy 
Öreg-hegy 
Varga rektor u.  
Vendel park 
Verebély László u.  
Viola u. 
Viola köz 
Virág u. 
Zsák u. 
Zugor I. u. 
 
Óvoda: 
Csicsergő Óvoda 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.  
 
 

Védőnői körzetek 

5. sz. védőnői körzet 

 

Angeli A. u. 
Antall J. u. 
Dévai Gy. u. 
Diófa u. 
Damjanich u. 
Ferenc u. 
Hochwart M. u. 
Kinizsi u. 
Március 15. u. 
Tavasz u. 
Székely u. 
Szarvashegy 
Vladár G. sétány 
 
Óvoda: 
Meserét Óvoda 
Biatorbágy, Dévai Gy. u. 1. 
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Védőnői körzetek 

6. sz. védőnői körzet 

Ady E. u. 
Alkotmány u. 
Akácfa u.  
Baross G. u. 
Boldog G. u. 
Búzavirág u. 
Guti Ország u. 
Hársfa u. 
Híd u. 
Iskola u. 
Játszótér 
Kárpát u.  
Karinthy F. u. 
Karikó J. u. 
Kis köz 
Kossuth L. u. 
Kossuth F. u.  
Mária királynő u. 
Meggyfa u.  
Mészöly u. 
Móricz Zs. u. 
Ország u. 
Pacsirta u. 
Pipacs u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás u. 
Szent László u. 
Táncsics M. u. 
Viadukt u. 
Zsigmond király u.  
 
Óvoda: 

Vadvirág Óvoda 
Biatorbágy, Fő u. 61. 
 

 

védőnői körzetek területi beosztása 

7. sz. védőnői körzet 

 

- Biatorbágyi Általános Iskola, Szentháromság 

tér 6. sz. épülete 

- Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola Karinthy Frigyes u.4. 

- Biai Református Általános Iskola, Szenthá-

romság tér 6. 

- Czuczor Gergely Iskola (Magyar Műhely Ál-

talános Művelődési Központ tagiskolája) 

Szentháromság tér 6. 

 

 

védőnői körzetek területi beosztása 

8. sz. védőnői körzet 

 

Fülemüle u. 
Harkály u. 
Ibolya u. 
Iharos  
Ipar u. 
Juhász Gyula u.  
Kerekdomb u. 
Naphegy köz 
Orgona u. 
Ritsmann P. u. (1-25.; 2-28.) 
Szily Kálmán u. (1-63.; 2-60.) 
 

 

 

5. számú melléklet 

a   23/2017.(XII.1.)számú rendelethez 

 

Házi gyermekorvosi körzetek 

1. sz. körzet 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Karinthy Frigyes u.4. 1-8 osztályos tanulói  

 

Házi gyermekorvosi körzetek 

2. sz. körzet 

- Biai Református Általános Iskola, Szenthá-

romság tér 6.- 5-8 osztályos tanulói  

- Czuczor Gergely Iskola (Magyar Műhely Ál-

talános Művelődési Központ tagiskolája) 

Szentháromság tér 6. – 5-8 osztályos tanu-

lói 

 

 

Házi gyermekorvosi körzetek 

3. sz. körzet 

- Biai Református Általános Iskola, Szenthá-

romság tér 6. – 1-4 osztályos tanulók 

- Czuczor Gergely Iskola (Magyar Műhely Ál-

talános Művelődési Központ tagiskolája) 

Szentháromság tér 6. - 1-4 osztályos tanulói  

- Biatorbágy Általános Iskola, Kálvin tér 4. 

számú épülete 1-4 osztályos tanulói 

- Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság 

tér 6. 1-8 osztályos tanulói 

 

 

http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
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6. számú melléklet 

a   23/2017.(XII.1.)számú rendelethez 

 

Fogorvosi körzetek területi beosztása 

1. Sz. körzet 

- Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság 

tér 6. 1-8 osztályos tanulói  

- Czuczor Gergely Iskola (Magyar Műhely Ál-

talános Művelődési Központ tagiskolája) 

Szentháromság tér 6. - 1-8 osztályos tanu-

lók 

- Biai Református Általános Iskola, Szenthá-

romság tér 6. – 1-8 osztályos tanulói 

 

Fogorvosi körzetek területi beosztása 

3. Sz. körzet 

- Ritsmann Pál Német Nemzeti Általános Is-

kola Karinthy F. u. 4. 

- Czuczor Gergely tagiskola Szentháromság 

tér 6 

 

 

7. számú melléklet 

a   23/2017.(XII.1.)számú rendelethez 

 

Védőnői körzetek 

1. sz. védőnői körzet 

- Biatorbágy Általános Iskola, Kálvin tér 4. 

számú épülete 

 

Védőnői körzetek 

7. sz. védőnői körzet 

- Biatorbágyi Általános Iskola, Szentháromság 

tér 6. sz. épülete 

- Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola Karinthy Frigyes u.4. 

- Biai Református Általános Iskola, Szenthá-

romság tér 6. 

- Czuczor Gergely Iskola (Magyar Műhely Ál-

talános Művelődési Központ tagiskolája) 

Szentháromság tér 6. 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

24/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

 

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 

26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról 

 
 

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 ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiak-

ban: Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. 

(X.26.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

b) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő vagy 

vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs egy 

főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg 

ba) családos kérelmező esetében az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb összegének 3,5-szörösét, 

bb) egyedül élő kérelmező esetében az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 4-

szeresét. 

 

2. § E rendelet  2018. január 1-jén lép hatályba és az 

azt követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
Tarjáni István         dr. Kovács András 
polgármester                    jegyző 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

25/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 

http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/
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1. § A Biatorbágy Város Önkormányzata szer-

vezeti és működési szabályzatáról szóló Bi-
atorbágy Város Képviselő-testületének 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 40. § (2) bek. törlés-
re kerül. 
 

2. § A Rendelet 40/A. § (1) bek. helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 
„A képviselő-testület polgármester és alpol-
gármester(ek) tevékenységéhez közvetlenül 
kapcsolódó feladatok ellátásához 1 fő ön-
kormányzati tanácsadó, Kabineti Iroda ve-
zető munkakört biztosít.” 
 

3. § A Rendelet 40/A. § (2) bek. törlésre kerül 

 
4. § A Rendelet 40/A. § (3) bek. helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Kabineti Iroda vezetőt a polgármester 
nevezi ki.” 
 

5. §  1) Az Ifjúsági koordinátor cím helyébe a 

következő cím lép: „Ifjúsági ügyek” 

               2) A Rendelet 55/A. § (1) bek. helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

„A képviselő testület az Mötv. 13.§ (1) be-

kezdés 15. pontban foglalt feladatok ellátá-

sát referensi munkakörben biztosítja, az ez-

zel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri 

Kabineti Irodán belül látja el.”  

 

   3) A Rendelet 55/A.§ (2) bekezdése tör-

lésre kerül, a hivatkozott 9. számú mellék-

lettel együtt. 

 
6. § A Rendelet 56. § (2) bek. helyébe az aláb-

bi rendelkezés lép: 
 
„(2) A polgármesteri hivatal szervezeti egy-
ségei: 
a) Adóügyi osztály 
b) Igazgatási osztály 
c) Pénzügyi osztály  
d) Szervezési osztály 
da) Jegyzői iroda 
db) Ügyviteli iroda 
e) Műszaki osztály  
f) Főépítészi Iroda 
g) Polgármesteri Kabineti Iroda 

Humánerőforrás referensek – jegyzői köz-

vetlen irányítás alatt.” 

 
7. § A Rendelet 56. § (3) bek. helyébe az aláb-

bi rendelkezés lép: 
 

„A polgármesteri hivatal az Építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdése 
szerint Építésügyi Szolgáltatási Pontot mű-
ködtet a Műszaki osztályon belül.” 
 

8. § A Rendelet 2/A melléklete az alábbi pont-
tal egészül ki: 
 
„k) Dönt a Biatorbágyon működő civil szer-
vezetek számára támogatásra kiírt pályáza-
ton és a köznevelési pályázaton megítélt 
támogatásokkal kapcsolatos kedvezménye-
zettek belső átcsoportosítási kérelméről.” 

 
9. E rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
          Tarjáni István         dr. Kovács András 
             polgármester              jegyző 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének 

26/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

A 12 tonna megengedett legnagyobb össztöme-
get meghaladó járművek helyi közútra történő 

behajtásához szükséges közútkezelői hozzájáru-
lás kiadásáról szóló Biatorbágy Város Önkor-

mányzata Képviselő- testületének 5/2007.(05.03.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. 
évi I. törvény 8. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, 
a 9. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-a (1) bekezdé-
sének c) pontjában és a 34. §-ának (1)-(2) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján az Önkormány-
zat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és 
műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása, a helyi 
közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása 
céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testüle-
tének 5/2007.(05.03.) önkormányzati rendelete (to-
vábbiakban: Rendelet) új, 3/A szakasszal egészül ki, 
illetve a 3. számú melléklet az alábbiak szerint mó-
dosul: 

3/A. § (1) Biatorbágy Város területén lévő korlátozott 
forgalmú övezetekben, közterületen, változó helyszí-
neken, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
Közterület-felügyeletének járműveiben elhelyezett 
kamerákkal, alkalomszerűen, rögzített felvételeket 
készíthetnek, forgalomellenőrzés céljából.  
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(2) A járművekben elhelyezett kamera a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-
felügyeletének tulajdona. A felvételek alkalomszerű-
en történnek, folyamatos megfigyelés nem történik. 

(3) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közte-
rület-felügyelete a készített álló- és mozgókép felvé-
telek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbí-
tására, valamint a fentiekben nem említett bármely 
más adatkezelésre kizárólag a közterületfelügyeletről 
és az adatvédelemről szóló jogszabályokban, vala-
mint az adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint 
jogosult. 

2.§ A Rendelet 3. számú melléklete jelen módosító 
rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
3.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 

az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Tarjáni István dr. Kovács András  
polgármester jegyző 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének 

27/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

 

Az építményadóról szóló 25/1997. (12.31.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott fela-
datkörében-, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Rendelet a 9. §-át követően a következő 9/A. 
§-sal egészül ki: 

„9/A. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén 
lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelmé-
ről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében az 
adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre 
használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal 
- számított felülete. 

(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adó-
alap esetén 12.000 Ft/m2. 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Tarjáni István   dr. Kovács András 

polgármester      jegyző 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének  

28/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

 

A telekadóról szóló 6/2013 (III.28.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott fela-
datkörében-, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A Rendelet 2. § a)-b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

„a) „magánszemély adóalany telke után      160,-
Ft/m2/év,” 

b) „nem magánszemély adóalany telke után  
 160,-Ft/m2/év,” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Tarjáni István   dr. Kovács András 

polgármester      jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

29/2017. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 

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  
2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) Ör. 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 

1.§.  A rendelet 3.§ helyébe a következő bekezdés 
lép: 

költségvetési bevételét: 3.083.098.866,- Ft-
ban 

költségvetési kiadását: 4.565.098.867,- Ft-
ban 

költségvetési egyenlegét. -1.482.000.001,- 
Ft-ban 

 

állapítja meg, ezen belül: 

 

működési költségvetési bevételét: 
3.042.708.605,- Ft-ban 

működési költségvetési kiadását: 
3.054.977.719,- Ft-ban 

működési költségvetési egyenlegét. -
12.269.114,- Ft-ban 

 

felhalmozási költségvetési bevételét: 
40.390.261,- Ft-ban 

felhalmozási költségvetési kiadását: 
1.510.121.148,- Ft-ban 

felhalmozási költségvetési egyenlegét. -
1.469.730.887,- Ft-ban 

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

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/8. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/8.. számú melléklet lép. 

7.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/9. számú melléklet lép. 

8.§.  A Rendelet mellékletét képező I/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
I/13. számú melléklet lép. 

9.§.  A Rendelet mellékletét képező 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/7. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/7. számú melléklet lép. 

13.§   A Rendelet mellékletét képező II/9. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/9. számú melléklet lép. 

14.§  A Rendelet mellékletét képező II/10. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/10. számú melléklet lép.  

15.§  A Rendelet mellékletét képező II/11. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/11. számú melléklet lép. 

16.§  A Rendelet mellékletét képező II/13. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
II/13. számú melléklet lép. 

17.§   A Rendelet mellékletét képező VIII/1. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/1. számú melléklet lép. 

18.§   A Rendelet mellékletét képező VIII/5. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/5. számú melléklet lép. 

19.§   A Rendelet mellékletét képező VIII/6. számú 
melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező 
VII/6. számú melléklet lép. 

20.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti. 

Tarjáni István dr. Kovács András                dr. Kovács András 

polgármester jegyző                jegyző 
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H A T Á R O Z A T O K  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
189/2017.(VIII.10.) határozata 

A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep 

intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

II. – Az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta A Biatorbágyi szennyvíztisztí-
tó telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzés-
ről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
 

1) megtárgyalta Biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjával kapcsolatos 
közbeszerzés közbeszerzési eljárás 

kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről 
szóló 2015. CXLIII törvény 115 §. alapján 
megindításra kerülő „Biatorbágyi Szennyvíz-
tisztító Telep intenzifikálása a kapcsolódó 
feladatok elvégzésével” tárgyú ajánlattételi 
felhívást és a hozzá kapcsolódó közbeszer-
zési dokumentukokat és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy küldje azt meg a Fővá-
rosi Vízművek Zrt részére. 
 

3) jóváhagyja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt 
által javasolt szervezetek részére küldje 
meg az ajánlattételi felhívást:  
 
I. 
Neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság   

Cégjegyzékszám: 13-09-096273 
Adószám: 13125811-2-44 
Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. 
II. 
Neve: PENTA Általános Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 13-09-079473 
Adószám: 10452556-2-44 
Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
III. 
Neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Cégjegyzékszám: 01-10-048017 
Adószám: 24857538-2-44 
Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes 
utca 20. 
IV. 
Neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-680188 
Adószám: 11097875-2-44 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-
74.; 
 
 
 
 
V. 
Neve: FLÁVY Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Cégjegyzékszám: 11-09-002946 
Adószám: 11186580-2-11 
Székhely: 2800 Tatabánya Turul u. 6. 
 

4) felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges intézkedések megtételére.   

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

190/2017.(VIII.10.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
  

1) elfogadja a határozat mellékletét képező 
egységes szerkezetű Megállapodást, amely 
az Érdi Tankerületi Központtal a Biatorbágyi 
Általános Iskolában, és a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában a 
2017/18-as tanév költségeinek rendezésé-
re, és a helyiségek használatára vonatkozik, 

2) felhatalmazza a Polgármestert a Megállapo-
dás megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 
 

(Az egységes szerkezetű Megállapodás a hatá-
rozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
191/2017.(IX.28.) határozata 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonp-
rofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát. 
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A szabályzatot a melléklete tartalmazza. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 1. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

192/2017.(IX.28.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való 

2018. évi csatlakozásról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1)  2018. évben csatlakozik a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 

2)  az Önkormányzatot érintő önrészt a Képvi-
selő-testület a 2018. évi költségvetésében 
biztosítja, 

3)  felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó 
Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elekt-
ronikus pályázatkezelő rendszerben 
(EPER-Bursa rendszer) történő regisztrá-
lásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 
 Határidő a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és 
regisztrálás tekintetében:  
  2017. október 2. 
 Határidő a pályázat kiírás megjelentetése tekin-
tetében:  
  2017. október 3. 
 Felelős: polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály veze-
tője 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

193/2017.(IX.28.) határozata 

 

az Egészségház működésével kapcsolatos kér-
désekről - Herceghalom Község Önkormányzatá-
val megkötendő Együttműködési Megállapodás-

ról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy 
 

1) Herceghalom Község Önkormányzatával kö-
tendő együttműködési megállapodás alap-
ján kötelezettséget vállal a 2051 Biatorbágy, 
Mester u. 2. szám alatti Egészségházban a 
herceghalmi érvényes lakcímmel rendelke-
ző lakosok részéről igénybe venni kívánt 
járóbeteg-szakellátásra (az együttműködési 
megállapodás jelen határozat mellékletét 
képezi); 

 
2) Felkéri a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására  
 
 
 
Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

194/2017.(IX.28.) határozata 

Nemes-Nagy Györgyi kérelme az iskola-
egészségügyi feladatok ellátására 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Dr. Nemes Nagy Györgyi 
kérelméről szóló előterjesztést és a hatályos feladat-
ellátási szerződések 2.b) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
1. A ViaDoktor Kft tekintetében:  

 
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy 
az Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti Biatobágyi Általá-
nos Iskolában, valamint a Legóvár Óvoda (2051 

Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az 
iskola-egészségügyi ellátással összefüggő teendőket 
ellátja. 
 
2. A GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szol-

gáltató Kft. tekintetében  

 

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy 

az Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda 

(2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda 

(2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.) valamint a 2051 Bia-

torbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában, 

továbbá a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

szám alatti telephelyen működő Biai Református 

Általános Iskola és a 2051 Biatorbágy,  Magyar Mű-

hely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola  iskola-

egészségügyi ellátással összefüggő teendőket ellát-

ja.  

 
3. A módosított feladat-ellátási szerződések tekin-

tetében felkéri a polgármestert, hogy az NEAK-
nál a finanszírozási szerződés módosítását is 
kezdeményezze. 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGp6atlKLWAhWKLcAKHQ7yBVoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.czuczoriskola.hu%2F&usg=AFQjCNHB6cnkuChFfN-lR9lkPWN-rv5ZsA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGp6atlKLWAhWKLcAKHQ7yBVoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.czuczoriskola.hu%2F&usg=AFQjCNHB6cnkuChFfN-lR9lkPWN-rv5ZsA
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4. A működési engedélyek illetékét az Önkormány-
zat a gyermekorvosoktól átvállalja. Az illeték 
mértéke 30.000Ft/gyermekorvos 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

195/2017.(IX.28.) határozata 

A „Bábosház” jogállásáról 

 
 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nagy u. 31. 
szám alatti ingatlant 2018. január 1-jei hatállyal a 
Juhász Ferenc Művelődési Központ telephelyeként 
kívánja üzemeltetni. Felkéri a Jegyzőt a Juhász Fe-
renc Művelődési Központ alapító okiratának módosí-
tására. 
 
Felelős: Jegyző 
A végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
Határidő: 2017. november 1.   

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

196/2017.(IX.28.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
  

1) elfogadja a határozat mellékletét képező 
Támogatási Szerződéseket, amelyek a Ma-
gyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagis-
kola és a Biai Református Általános Iskola 
közüzemi díjaira, és a természetbeni támo-
gatásaira vonatkozik a 2017/18-as tanévre, 

2) felhatalmazza a Polgármestert a szerződé-
sek megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegy-
zésre. 
 

(A Támogatási Szerződések a határozat mellék-
letét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

197/2017.(IX.28.) határozata 

Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési 
kérelemről 

 

Jancsó Klára Katalin számára a 2016. évi Közneve-

lési pályázaton nyújtott 48 000 Ft támogatás tárgy-

évben nem került kifizetésre.  

A képviselő-testület hozzájárul a 2017-ben benyújtott 

számla értékének átutalásához. Az összeg Biator-

bágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségve-

tésében rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerző-

dés módosítására, a jegyzőt az ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Polgármester 
A végrehajtásért felelős: Pénzügyi osztály 
Határidő: 2017. október 31. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

198/2017.(IX.28.) határozata 

Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 

köznevelési intézmények 2017. évi pályázati támoga-

tását és úgy dönt:  

1. m

eghirdeti a 2017. évi pályázat II. fordulóját a 

„Szakmai eszközök és intézményi könyvtár-

fejlesztése” támogatási célra, 

2. a

 pályázat fedezete Biatorbágy Város 2017. 

évi költségvetésében e célra biztosított ke-

ret maradványának a civil keretből 4 millió 

Ft-ra feltöltött kerete 

3. f

elhatalmazza a polgármestert a szerződé-

sek megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi 

osztály vezetőjét az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: A pályázat kiírása: 2017. október 15. 

A végrehajtást végzi: Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

199/2017.(IX.28.) határozata 

az I. világháború  történelmi emlékeit őrző em-
lékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 

című benyújtandó pályázatról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az I. világháború történelmi 
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emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása, új emlékmű állítása című benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza: 

1. pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítványhoz a KKETTKK-CP-02 
kódjelű, az I. világháború történelmi emléke-
it őrző emlékművek rendbetétele, renoválá-
sa, helyreállítása, új emlékmű állítása című 
témában a biai I. világháborús emlékmű re-
noválására, környezetének, talapzatának 
helyreállítására, 

2. a beruházáshoz 10%-os önrészt biztosít a 
2017. évi pályázati önerő alap szabad kere-
te terhére. 

 

Pályázat benyújtásához dokumentációt 
összeállítja: Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Osztály és a Polgármesteri Kabinet 
határidő: 2017. október 15. 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

200/2017.(IX.28.) határozata 

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázat-
ról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1) a Lechner Tudásközpont Területi, Épí-

tészeti és Informatikai Nonprofit Korlá-

tolt Felelősségű Társasághoz, a „Népi 

építészeti emlékek helyreállítása” 

tárgyban, pályázatot nyújt be, 

2) a pályázat tárgyát képező ingatlan: Bia-

torbágy, Nagy utca 31., 

3) a pályázat önereje: bruttó 19.812.000 

forint, melyet a 2017. évi költségvetés 

tartalékkeretből a pályázati önerő alap 

– Dévay utcai óvoda tetőfedésére elkü-

lönített önerő alap és a szabad keret 

fedezete terhére biztosítja. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 9. 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
201/2017.(IX.28.) határozata 

A Rákóczi Szövetség támogatása 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

 

1) 2

017-ben is csatlakozik a Rákóczi Szö-

vetség felhívásához a határon túli ma-

gyar ajkú gyermekek beiskolázásának 

támogatására, 

2) B

iatorbágy testvérvárosában, Alistálon a 

Corvin Mátyás Alapiskolába beiratko-

zott 10 fő és az Alistáli Református 

Alapiskolába beiratkozott 11 fő részére 

fejenként 10.000 forintos iskolakezdési 

támogatást biztosít a Rákóczi Szövet-

ségen keresztül, 

3) a

 támogatás összege 210.000 Ft., me-

lyet Biatorbágy Város Önkormányzata 

a Rákóczi Szövetség számára 2017. 

október 5-éig átutalással teljesít. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 5. 

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

202/2017.(IX.28.) határozata 

A Pro Hungaricum kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és támogatta a Pro Hungaricum egye-
sület kérelmét, amiben a támogatási szerződésük 
módosítását kérték, és felhatalmazza a Polgármes-
tert a támogatási szerződés módosítására. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

203/2017.(IX.28.) határozata 

A temetőről és a temetkezésről szóló 

20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a temetőről és a temetkezésről szóló 

20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendele-

tében a díjmértékeket, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 

40. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálta, 

2. a díjmértékeken nem változtat. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

204/2017.(IX.28.) határozata 

Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) jóváhagyja a víziközmű szolgáltató Fővárosi 
Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fej-
lesztési Tervet a 2018-2032 időszakra, az-
zal, hogy a Szent István utcában 2018-ban 
kerüljön sor az elmaradt ingatlanok szenny-
víz-csatorna bekötési beruházására. 

2) a Gördülő Fejlesztési Terv részei: 
a. Felújítási és Pótlási Terv, 
b. Beruházási Terv, 

3) felkéri a Jegyzőt a Gördülő Fejlesztési Ter-
vel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
(A Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és 
Pótlási Terv, Beruházási Terv a határozat 
mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
205/2017.(IX.28.) határozata 

Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felmérésé-
ről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 
Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről 
szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1.  Biatorbágy Város területén lévő 
csapadékcsatorna hálózat (nyílt árok, és 
zárt rendszer) felmérési munkáira a hivatal 
új feltételekkel újabb ajánlatokat kérjen be. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy 7 millió Ft összegig 
kössön szerződést a legkedvezőbb 

ajánlattevővel, mely keretösszeg fedezete 
a 2017. évi általános tartalékkeret.   
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

206/2017.(IX.28.) határozata 

Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról szóló előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 1002/6 hrsz-ú 

ingatlan művelési ág változását 

2. Az eljárás során felmerülő költségeket 

vállalja. 

 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 
207/2017. (IX. 28.) határozata 

 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 

módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról szóló előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 2667/15 hrsz-ú 

ingatlan művelési ág változását 

2. Az eljárás során felmerülő költségeket 

vállalja. 

 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 
208/2017. (IX. 28.) határozata 

 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 

módosításokról 
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Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
módosításokról szóló előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 2313/4 hrsz-ú 

ingatlan megosztását a megvalósult 

parkoló, buszforduló figyelembe vételével, 

valamint a változással érintett ingatlanrész 

művelési ágának változását 

2. Az eljárás során felmerülő költségeket 

vállalja. 

 

 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

209/2017.(IX.28.) határozata 

Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy Rozália Park 
közúti kapcsolatának módosításáról szóló előterjesz-
tést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) a jelzett útszakasz üzemeltetését átadja 

CTPark Biatorbágy Kft. részére 3 éves idő-

tartamra, ami a lejáratot követően megújít-

ható. Feltétel a portaépületre vonatkozóan, 

hogy annak elhelyezése nem okozhatja 

sem a beengedésre várakozó kamionok fel-

torlódását a CTPark Biatorbágy Kft. részére 

kezelésbe kerülő területen kívülre, sem 

egyéb telephelyek forgalmának akadályo-

zását. 

2) felhatalmazza Biatorbágy Város Polgármes-

terét a Biatorbágy Rozália Park közút hely-

színrajz szerinti területére vonatkozó üze-

meltetési szerződés megkötésére három 

évre szólóan, 

3) a szerződés megújítása három évenként 

esedékes. 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkeze-

lési Osztály 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
210/2017.(IX.28.) határozata 

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy 
Város közigazgatási területén hó-

eltakarítási és síkosság mentesítési 
feladatok ellátására  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. 
törvény Harmadik Része és a 113. § (1) bekezdése 
alapján „Biatorbágy Város közigazgatási területén 
hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 
ellátására” hirdetmény nélküli tárgyalásos közbe-
szerzési eljárást indít. 
 
I. A képviselő-testület az összefoglaló tájékoztatót és 
a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 
BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Dózsa György út 21. 
Cégjegyzékszám: 13-09-064364 
Adószám: 10639205-2-13 
 
JAGER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 3. 
Cégjegyzékszám: 01-09-667203 
Adószám: 12042603-2-41 
 
MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhely: 1201 Budapest, Attila utca 62. 
Cégjegyzékszám: 01-09-464358 
Adószám: 12086366-2-43 
 
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása céljá-
ból a jelen határozat mellékletét képező összefoglaló 
tájékoztató és a megjelölt gazdasági szereplők ada-
tainak Közbeszerzési Hatóság részére való feladásá-
ra.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 15. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

211/2017.(IX.28.) határozata 

Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a változási vázrajz szerinti telek-
alakítást követően kialakuló 6605/2 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

1) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási 
terv a Kerekdomb utca 12 m-ben meghatá-
rozott szélességű kiszabályozását irányoz-
za elő. 
Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és 
a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatásával végrehajtják a szabályozást 
és az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadják a 6605 hrsz-ú ingatlanból a változá-
si vázrajz szerint 6605/1 hrsz-ra kerülő, „ki-
vett, közforgalom elől el nem zárt magánút” 
megnevezésű területrészt. 
 

2) A kiszabályozott területrészt „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” területként 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezettet-
ni. 

 

3) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

4) A Képviselő-testület a 6605 hrsz-ú ingatlan-
ból kiszabályozásra kerülő, a változási váz-
rajz szerint 6605/1 hrsz-ú, „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” megnevezé-
sű területrészt ajándékként elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. Jelen határozati 
javaslat mellékletét képezi a tervezett telekalakítást 
rögzítő változási vázrajz. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

212/2017.(IX.28.) határozata 

Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

1) A Harkály utca 10 m szélességű kiszabályo-
zása céljából az ingatlan közterülettel hatá-

ros „telek be nem építhető része” jelölésű 
telekrészét „kivett, közforgalom elől el nem 
zárt magán út” területként kell kialakítani és 
az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.  

 

2) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

213/2017.(IX.28.) határozata 

Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

1) Az ingatlannak az Éger utca felőli részén a 
szabályozási terven jelölt „telek be nem 
építhető része” jelölésű telekrészt „kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magán út” terü-
letként kell kialakítani és az ingatlan nyilván-
tartásba bejegyeztetni.  

 

2) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

214/2017.(IX.28.) határozata 
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Biatorbágy, 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 04/29 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

215/2017.(IX.28.) határozata 

A Támogató Szolgálattal kötött együttműködé-

si szerződés módosításáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a 

 

- A 2017. július 04. napján aláírt együttmű-
ködési megállapodás I.1.) pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
1. a) A jelen megállapodás keretében 

az Önkormányzat biztosítja az Ala-

pítvány Támogató Szolgálatán ke-

resztül Biatorbágyon lakóhellyel, en-

nek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező 6 fő fogyatékos gyermek, 

tanuló számára a 2017/2018-os tan-

évben minden iskolai tanítási napon 

a lakóhelyük és a számukra kijelölt 

köznevelési intézmény között a köz-

lekedést. 

 
- A 2017. július 04. napján aláírt együttmű-

ködési megállapodás II. 2.) pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

2. Az Alapítvány vállalja, hogy a 

2017/2018-os tanévben térítési díj 

meghatározása nélkül gondoskodik 

maximum 6 fő biatorbágyi gyermek 

elszállításáról a megjelölt biatorbágyi 

indulási ponttól a budaörsi Bleyer Ja-

kab Német Nemzetiségi Általános Is-

kola Árpád utcai tagintézményébe és 

vissza. (2040. Budaörs, Árpád utca 

6-8.), valamint a Budaörsi 1.sz. Álta-

lános Iskolába és vissza (2040 Bu-

daörs, Hársfa utca 29.). 

 
- A 2017. július 04. napján aláírt együttmű-

ködési megállapodás II. 3.) pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

3. A 2017/2018-ös tanévtől kezdve 

minden tanévben – a tárgyév július 31-

éig az Önkormányzatnál benyújtott szü-

lői kérelmek alapján - Felek legkésőbb 

tárgyév augusztus 31. napjáig az aktuá-

lis tanévre vonatkozó újbóli együttműkö-

dési megállapodást kell, kössenek. 

- felhatalmazza a polgármestert az Együttmű-

ködési Megállapodás módosításának alá-

írására, a jegyzőt és a pénzügyi osztályve-

zetőjét a módosítás ellenjegyzésre. 

Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

216/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Polgárőre Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület az Év Pol-

gárőre Díjra Pénzes Ferencet (Biatorbágyi Polgárőr-

ség és Önkéntes Tűzoltóság) terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

217/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Tűzoltója Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület az Év Tűzol-

tója Díjra Környei Istvánt (Biatorbágyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület) terjeszti fel. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

218/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Nemzetiségekért Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület a Nemzeti-

ségekért Díjra Rack Ferencnét (Biatorbágyi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat, Turwaller Stammtisch 

Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület, Ritsmann 

Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola) terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

219/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Szabadidős és Sport Szervezete Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület az Év Sza-

badidő és Sport Szervezete Díjra a Viadukt Sport 

Egyesületet terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

220/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Gazdálkodója Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület az Év Gaz-

dálkodója Díjra Rigó Zoltánt (Rigó Pince és Borház) 

terjeszti fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

221/2017.(IX.28.) határozata 

Pest megyei kitüntetésekről 

Év Kisvállalkozója Díj 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pest megyei kitüntetésekről 

szóló előterjesztést. A képviselő-testület az Év Kis-

vállalkozója Díjra az Andrész Cukrászdát terjeszti 

fel. 

  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

222/2017.(IX.28.) határozata 

Nemzetiségekért Díjra történő felterjesztésről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Kaszás Sándor a Biatorbágyi 
Nemzetiségi Fúvószenekar karnagyának a Nemzeti-
ségekért Díjra történő felterjesztéséről szóló előter-
jesztést, és az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület támogatja a felterjesztést és 
felhatalmazza a polgármestert az ajánlás aláírására 
azzal a kiegészítéssel, hogy az ajánlást ki kell egé-
szíteni Kaszás Sándor biatorbágyi és törökbálinti 
vonatkozású munkásságával. 
 

  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

223/2017.(X.12.) határozata 
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Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” (kódszám: 
PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívás-

ról - Hiánypótlás biztosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázatról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1) hozzájárul, hogy az önkormányzat pályáza-
tokat nyújtson be az „Önkormányzati tu-
lajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” című 

(PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú) 
felhívásra az alábbi két pályázat vonatkozá-
sában: 
 
a) a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. sz. 

(hrsz: 1510) alatti ingatlanban - az 
Egészségházban kialakítandó köz-
ponti orvosi ügyeletre. A pályázaton 
való induláshoz szükséges - a beruhá-
zás tervezett költségének - 15 %-át, 
mint saját forrást, azaz bruttó 4.020.000 
Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általá-
nos tartalék keretéből biztosítja; 

b) a 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 10. 
sz. (hrsz: 1002/6) alatti ingatlanra ter-
vezett biai alapellátást szolgáló 
Decentrum építésére. Egyúttal az 

SchM Stúdió Kft. (székhely: 1151 Bu-
dapest, Platán u. 30/b, cégjegyzék-
szám: Cg. 01-09-910426) tervező iro-
dától megrendeli a Biatorbágy, Sza-
badság u. 10. szám alatti háziorvosi 
rendelő 1. számú koncepcióterv válto-
zat szerinti engedélyezési tervét, a terv 
elkészítéséhez szükséges bruttó 
3.050.000,- Ft költséget a 2017. évi ál-
talános tartalékkeretéből biztosítja, a 
kiviteli tervek megrendeléséről a pályá-
zat elfogadásával egyidejűleg dönt. A 
pályázaton való induláshoz szükséges - 
a beruházás tervezett költségének - 15 
%-át, mint saját forrást, azaz bruttó 
24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költség-
vetés általános tartalék keretéből bizto-
sítja. 
 

2) Felkéri a Beruházási és Vagyonkezelési 
Osztályt, hogy a pályázati anyag benyújtá-
sához szükséges dokumentumokat a be-
nyújtáshoz készítse elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkeze-

lési Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

224/2017.(X.16.) határozata 

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellá-

tást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” (pályázat 

kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017) 

című pályázattal összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása Pest me-
gyében” (pályázat kódja: 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017) című pályázattal 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntéseket hozza: 

1) az „önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támoga-
tása Pest Megyében” című, 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú 
pályázaton Bánfalvi Koppány okl. építész-
mérnök (É/1 13-0731) tervei alapján PE-
06/OR/991-8/2016 számon építési enge-
délyt kapott 4 csoportos új óvoda (telken be-
lüli környezetrendeléssel) építésével kíván 
pályázni; 

2) a pályázattal, beruházással érintett ingatlan 
címe: 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4., Biator-
bágy 452 hrsz.; 

3) a pályázathoz biztosítandó saját forrás ösz-
szegét: bruttó 157.301.922,- Ft. fedezetet a 
2018. évi költségvetésében elkülönítve pá-
lyázati önerőként betervezi; 

4) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Go-
odwill Consulting Kft. (székhely: 1162 Bu-
dapest, Timur u. 74., cégjegyzék szám: 01-
09-725969) pályázatíró irodával a megadott 
ajánlata alapján a pályázat előkészítésére, 
benyújtására és a projektmenedzsment 
szolgáltatásra vonatkozó szerződést meg-
kösse. Az előkészítő munkákra a 2017. évi 
költségvetés II/7. számú melléklete 2.5 sor-
számú sorának „Új óvoda kivitelezés meg-
kezdési munkálataira” elkülönített 
40.000.000,- Ft nyújt fedezetet. 
(A pályázatíró ajánlata a határozat mellékle-
tét képezi.) 

 

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

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

225/2017.(X.16.) határozata 

Biatorbágy, 04/26 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 04/26 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltétellel: 
 

1. Az új névtelen utcák felőli telekhatár ki-
szabályozása céljából az ingatlan sza-
bályozási vonallal érintett telekrészét 
„kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magán út” területként kell kialakítani és 
az ingatlan nyilvántartásba bejegyez-
tetni. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

226/2017.(X.16.) határozata 

Biatorbágy, 04/27 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 04/27 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltétellel: 
 

1. Az új névtelen utcák felőli telekhatár 
kiszabályozása céljából az ingatlan 
szabályozási vonallal érintett telek-
részét „kivett, közforgalom elől el 
nem zárt magán út” területként kell 
kialakítani és az ingatlan nyilván-
tartásba bejegyeztetni. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

227/2017.(X.16.) határozata 

Biatorbágy, 04/28 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-

hangban támogatja a 04/28 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását az alábbi feltétellel: 
 

1. Az új névtelen utcák felőli te-
lekhatár kiszabályozása céljá-
ból az ingatlan szabályozási 
vonallal érintett telekrészét 
„kivett, közforgalom elől el 
nem zárt magán út” területként 
kell kialakítani és az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyeztetni. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

228/2017.(X.16.) határozata 

A Biai Református Egyházközség támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. a Biai Református Egyházközség a refor-

máció 500. évfordulójával kapcsolatos ren-

dezvényének megünneplését 200.000.-Ft 

összeggel támogatja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biai 

Református Egyházközséggel támogatási 

szerződést kössön. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 20. 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

229/2017.(X.16.) határozata 

A Torbágyi Református Egyházközség támogatá-
sáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. a Torbágyi Református Egyházközség a re-

formáció 500. évfordulójával kapcsolatos 

rendezvényének megünneplését 120.000.-

Ft összeggel támogatja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Torbágyi Református Egyházközséggel tá-

mogatási szerződést kössön. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 20. 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

230/2017.(X.26.) határozata 

Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátásról 

 
 
 

1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az iskola-és ifjúság egészség-
ügyi feladatainak ellátására teljes munka-
idős iskolaorvosi pályázatot ír ki. 

 
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét 

képezi.) 
 

 
2) felkéri a Jegyzőt, hogy kerüljön felülvizsgá-

latra az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló 7/2010.(07.01.) önkormányzati rende-
let 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

231/2017.(X.26.) határozata 

A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2017. évi lisztérzékenység szűréséről 
szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 
 

1) 2017. évben 178 fő óvodás gyermek számá-
ra biztosítja a lisztérzékenység szűrést; 
 

2) A 178 főre megemelkedett gyermekek szá-
mára szükséges szűrés megbízási díját 
37.375.- forinttal az Egészséges Biator-
bágyért program keretből biztosítja; 

 
3) felkéri a polgármestert a megbízási szerző-

dés módosításának aláírására. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

232/2017.(X.26.) határozata 

Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty 
községgel kötendő együttműködési megállapo-

dásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy  

 

1) Páty Község Önkormányzatával kötendő 

együttműködési megállapodás alapján köte-

lezettséget vállal a 2051 Biatorbágy, Mester 

u. 2. szám alatti Egészségházban a pátyi 

érvényes lakcímmel, illetve tartózkodási en-

gedéllyel rendelkező lakosok részéről 

igénybe venni kívánt járóbeteg-

szakellátásra (az együttműködési megálla-

podás jelen határozat mellékletét képezi); 

 

2) Felkéri a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására  

 

 
 

Határidő: 2017. november 1. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

233/2017.(X.26.) határozata 

Az Ohmüllner Márton Alapítvány kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és támogatja az Ohmüllner Márton 
Alapítvány kérelmét, amiben a támogatási szerződé-
sük módosítását kérték, és felhatalmazza a Polgár-
mestert a támogatási szerződés módosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

234/2017.(X.26.) határozata 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Köz-
pont Alapító okiratának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyja a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelő-
dési Központ Alapító okiratának módosítását. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva 2018. január 01-i hatállyal 
 

módosítja 

 
a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Alapító okiratának következő pontjait:  
 

1. ........................................................................................................................................................................................ A
z alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

1.2.2.   telephelyei: 

 
telephely 
megnevezése 

telephely címe 

1 
Közösségi 
Ház 

2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 

2 
Bábosház 2051 Biatorbágy, Nagy utca 

31. 

2.   Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

2.1.   A költségvetési szerv alapításának dá-
tuma: 1992. 

3.   Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje: Az igazgatót nyilvános 
pályázati eljárásban Biatorbágy Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete nevezi 
ki 5 évig terjedő határozott időtartamra, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy 
Város Polgármestere gyakorolja. 

 
Határidő: 2017.12.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

235/2017.(X.26.) határozata 

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Módosító okiratának elfogadásáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési 
Központ alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2017.12.31. 

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

236/2017.(X.26.) határozata 

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Alapító okiratának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okira-
tát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határo-
zat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő. 2017.12.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

237/2017.(X.26.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda 2017/2018-as nevelési 
évének munkaterve 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi 

Benedek Elek Óvoda 2017/2018-as nevelési évre 

vonatkozó munkatervet megtárgyalta és véleménye-

zési jogával élve, a munkatervben foglaltakat elfo-

gadja. 

 
Felelős: Benedek Elek Óvoda vezetője 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

238/2017.(X.26.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okira-
tának módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyja a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 
Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva  

módosítja 

 
a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának 
következő pontjait:  
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2. ........................................................................................................................................................................ A
az alapító okirat bevezető részében a 
„Benedek Elek Óvoda Biatorbágy” szö-
vegrész helyébe a „Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda” szövegrész lép. 

 
3. ........................................................................................................................................................................................ A

az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

1.1.1. .............................................................................................................................................................. m
egnevezése: Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda 

 
4. ........................................................................................................................................................................................ A

az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

           1.2.1.    székhelye: 2051 Biatorbágy, Fő utca 
61. 

 
5. ........................................................................................................................................................................................ A

az alapító okirat 2.1.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

    2.1.1.   megnevezése: Biatorbágy Város Ön-
kormányzata 

 
6. ........................................................................................................................................................................................ A

az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

           2.1.2.   székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor utca 2/a. 

 
7. ........................................................................................................................................................................................ A

z alapító okirat 3. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
3. ...................................................................................................................................................... A

 költségvetési szerv irányítása, 
felügyelete 

  3.1.   A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.   megnevezése: Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2.   székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor utca 2/a. 

  3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.   megnevezése: Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

3.2.2.   székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor utca 2/a. 

 
8. Az alapító okirat 4.2-es pontjában az „ellá-

tás” szövegrész helyébe a „nevelés” szö-

vegrész lép. 

 

8.   Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 
köznevelési törvény 8.§-a alapján a gyer-
mek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó óvodai nevelés. Az intéz-
mény öt épületben lát el köznevelési felada-
tokat, a Biatorbágy, Fő utca 61. szám alatti 
székhelyen található egyúttal a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodája. 
Az intézmény gondoskodik a sajátos neve-
lési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatainak elvégzé-
séről:  

a.) integráltan, a többi gyermekkel együtt nevel-
hető a rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján  

   - beszédfogyatékos gyermekek ellátása vala-
mennyi tagintézményben, 

   - enyhe értelmi fogyatékos gyermekek ellátása 
a székhelyül szolgáló Vadvirág Tagóvodá-
ban, a Pitypang Tagóvodában, a Csicsergő 
Tagóvodában és a Legóvár Tagóvodában, 

   - a pszichés fejlődés zavara miatt beilleszkedé-
si, magatartási és tanulási folyamatban tar-
tósan akadályozott gyermekek ellátása va-
lamennyi tagintézményben, 

   - mozgáskorlátozott gyermekek ellátása a Me-
serét Tagóvodában; 

b.) logopédiai és fejlesztőpedagógiai tevékenység 
valamennyi tagóvodában; 

c.) tehetséggondozás valamennyi tagóvodában. 

 

9. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

        5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbí-
zási rendje: Az óvoda vezetőjét nyilvános 
pályázati eljárásban Biatorbágy Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 
évig terjedő határozott időtartamra, a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései alapján. Az 
egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Vá-
ros Polgármestere gyakorolja. 

 

10.  Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

6.1. .................................................................................................................................................................... A
 köznevelési intézmény 
6.1.1. ...................................................................................................................................................... t

ípusa: Óvoda 

6.1.2. ...................................................................................................................................................... a
lapfeladatának jogszabály sze-
rinti megnevezése: Óvodai ellá-
tás 

6.1.3. ...................................................................................................................................................... g
azdálkodásával összefüggő jo-
gosítványok: Biatorbágy Város 
önkormányzat által megállapí-
tott éves költségvetés alapján 
gazdálkodó, gazdasági szerve-
zettel nem rendelkező költség-
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vetési szerv (2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor utca 2/a) 

 

11.    Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

6.2.   A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 
tagintézmény megne-
vezése 

tagintézmény címe 

1 
Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda Pitypang 
Tagóvodája 

2051 Biatorbágy, 
Szent László utca 48. 

2 
Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda Csicsergő 
Tagóvodája 

2051 Biatorbágy, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
13. 

3 
Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda Meserét 
Tagóvodája 

2051 Biatorbágy, 
Dévay Gyula utca 1. 

4 
Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda Legóvár 
Tagóvodája 

2051Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. 

 

 

12.    Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:  

6.3.   A feladatellátási helyenként felvehető maximá-
lis gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 
feladatellátási 
hely megnevezé-
se 

tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvo-
da  

 95 fő 

2 

Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvo-
da Pitypang Tag-
óvodája 

 57 fő 

3 

Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvo-
da Csicsergő 
Tagóvodája 

 188 fő 

4 

Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvo-
da Meserét Tag-
óvodája 

 145 fő 

5 

Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvo-
da Legóvár Tag-
óvodája 

 75 fő 

 
 
13.   Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

6.4.   A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon 
feletti ren-
delkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
2051 Biator-
bágy, Fő utca 
61. 

2096 használó köznevelési 
intézmény 

2 
2051 Biator-
bágy, Szent 
László utca 48. 

1573 használó köznevelési 
intézmény 

3 

2051 Biator-
bágy, Bajcsy-
Zsilinszky utca 
13. 

937 használó köznevelési 
intézmény 

4 
2051 Biator-
bágy, Dévay 
Gyula utca 1. 

8536 használó köznevelési 
intézmény 

5 
2051 Biator-
bágy, Szenthá-
romság tér 6. 

111 használó köznevelési 
intézmény 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
        

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

239/2017.(X.26.) határozata 

a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okira-
tát módosító okirat elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy alapító 
okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

240/2017.(X.26.) határozata 

a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Alapító okira-
tának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határo-
zat mellékletét képezi. 
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Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

241/2017.(X.26.) határozata 

Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 198/2017. (IX. 28.) határozatával döntött a 
2017. évi köznevelési pályázat meghirdetéséről 
„Szakmai eszközök és intézményi könyvtárak fejlesz-
tése” támogatási célra. A támogatási keretösszeget 4 
millió forintban határozta meg. 
A 2017. évi köznevelési pályázat II. fordulójára be-
nyújtott pályázatokat a mellékelt táblázat szerinti 
tartalommal bírálja el. 
A pályázat fedezete Biatorbágy Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénz-

ügyi Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

242/2017.(X.26.) határozata 

 Az Érdi Tankerületi Központ Intézményfejlesz-
tési Tervének véleményezéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata az Érdi Tankerületi 
Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó Intézmény-
fejlesztési Tervét a melléklet szerinti módosításokkal 
kiegészítve elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
243/2017.(X.26.) határozata 

Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési ter-
véről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

 

1) megtárgyalta és jóváhagyja az iharos-völgyi 
tábor üzleti és üzemeltetési tervét, 

2) az önkormányzati valamint a köznevelési in-
tézmények által szervezett programokhoz 

az üdülőt május, június, szeptember hó-
napban térítésmentesen biztosítja, 

3) a tábor bérleti díján nem változtat. 
4) a kaució összege 10 ezer Ft, az este 20 órát 

követően tartó rendezvények esetében pe-
dig 30 ezer Ft. Utóbbi esetben a kaució 
visszafizetésére legkorábban 8 nap eltelté-
vel kerülhet sor, amennyiben a rendez-
vényt követő 8 napon belül nem érkezik a 
jegyző részére rendőrségi észrevétel; 

5) a házirendben kerüljön rögzítésre, hogy 22 
óra után tilos a kültérre vonatkozóan a 
technikai eszközzel történő hangkibocsá-
tás; 

6) fentiekre a hivatal foglaláskor szóban is hívja 
fel a bérlő figyelmét, egyúttal az igénybe-
vevő a foglalással egyidejűleg írásban nyi-
latkozzon arról, hogy a házirendben foglal-
takat megismerte és tudomásul vette. 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat mel-
léklete tartalmazza.) 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügy és Beruházási Osz-

tály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

244/2017.(X.26.) határozata 

A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervé-
ről 

  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete: 

 

1) megtárgyalta és jóváhagyja a fonyódligeti 
üdülő üzleti és üzemeltetési tervét, 

2)  az önkormányzati- valamint a köznevelési 
intézmények által szervezett programokhoz 
az üdülőket május, június, szeptember hó-
napban továbbra is térítésmentesen bizto-
sítja. 

3) a lakossági igénybevevők részére az üdülőt 
a 2017. évi térítési díjakon biztosítja. 

 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat mel-
léklete tartalmazza.) 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügy  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

245/2017.(X.26.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingatlannyilvántartási adataiban történő 

módosításokról 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingatlannyilvántartási adataiban történő 
módosításokról szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

 A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a 
tulajdonos neve kerüljön átvezetésre 
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata 
nevéről Biatorbágy Város 
Önkormányzata nevére az alábbi 
ingatlanok esetében:  
 

499/22; 499/24; 499/25; 937; 2096; 
2310/28; 2667/45; 7760; 7830/1; 
8323; 8363/2; 8422; 8445; 8463; 
8464; 8493; 8521; 8534; 8562; 
8571; 8572; 9203; 9205; 2606/4, 
012/47, 096/5; 096/7; 0135 hrsz-ú 

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

246/2017.(X.26.) határozata 

Az önkormányzati pince elnevezéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Biatorbágy 4801 hrsz-ú pincét Pátria 
Pincének nevezi el. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdál-

kodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

247/2017.(X.26.) határozata 

Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyi építési szabályzattal összhangban 

támogatja a Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan bel-

területbe vonását. 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

248/2017.(X.26.) határozata 

Biatorbágy, 3612 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a változási vázrajz szerinti telek-
alakítást követően kialakuló 3612 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

1) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási 
terv a Naphegy köz 10 m-ben meghatáro-
zott szélességű kiszabályozását irányozza 
elő. 
Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és 
a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatásával végrehajtják a szabályozást 
és az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadják a 3612 és 3614 hrsz-ú ingatlanból a 
változási vázrajz szerint 3614 hrsz-ra kerü-
lő, „kivett, közforgalom elől el nem zárt ma-
gánút” megnevezésű területrészt. 
 

2) A kiszabályozott területrészt „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” területként 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezettet-
ni. 

 
3) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 

a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 
4) A Képviselő-testület a 3612 és 3614 hrsz-ú 

ingatlanból kiszabályozásra kerülő, a válto-
zási vázrajz szerint 3614 hrsz-ú, „kivett köz-
forgalom elől el nem zárt magánút” megne-
vezésű területrészt ajándékként elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. Jelen határozat 
mellékletét képezi a tervezett telekalakítást rögzítő 
változási vázrajz. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

249/2017.(X.26.) határozata 

a Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep 
intenzifikációjáról 

- A „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep 

intenzifikálásához kapcsolódó feladatok elvégzé-
sére” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
 

1) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a tárgyi közbeszerzési eljárást – a 
Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján 
eredménytelenné nyilvánítja, mivel kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az eljá-
rásban; 
 

2) a közbeszerzési eljárás felülvizsgálatát kö-
vetően tárgybani ismételt közbeszerzési el-
járás kiírását abban az esetben támogatja, 
amennyiben hidraulikai kapacitás növeke-
dést eredményez az intenzifikáció; 

 
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy levél-

ben kérjen tájékoztatást a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt.- től, hogy a vagyonkezelési szerző-
dés hatályba lépésétől kezdve hogyan vál-
tozott a Biatorbágyon keletkezett szennyvíz, 
valamint a szennyvíztisztító telep biológiai 
kapacitása (biológiai oxigénigénye).. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongaz-

dálkodási Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

250/2017.(X.26.) határozata 

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és 
a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről 

Az ütemtervre vonatkozó ajánlatok elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 

1. ajánlata alapján megbízza az ÉrtékTérkép 
Kft-t, hogy adott ajánlata alapján készítsen 
megvalósíthatósági tanulmányt a Katalin-
hegy, és a Pecató vízellátás, és szennyvíz-
kezelés lehetőségeiről, 

2. a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza 
a közmű-üzemeltetőkkel történő egyezteté-
seket, a nyilatkozatok beszerzését, a Kata-

lin-hegy és a Pecató beruházások szerve-
zeti és pénzügyi feltételeit, térjen ki a fej-
lesztések várható hatásaira az egyes terüle-
teken és a város egészére, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 
szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellen-
jegyzésre. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
251/2017.(X.26.) határozata 

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és 
a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről 

A hulladék átadó pontok megtervezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete:  
 

1. hulladék átadó pontokat alakít ki a Katalin 
hegy, Pecató és Ürge hegy területén, 

2. az átadó pontok tervezési és kivitelezési 
költsége kerüljön betervezésre a 2018. évi 
költségvetésbe. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és vagyongaz-

dálkodási osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

252/2017.(X.26.) határozata 

A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sport-
pályára 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt SE TAO pá-
lyázatáról az iharosi sportpályára szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza és az alábbi nyilatko-
zatot teszi: 
 

1) támogatja, hogy a Viadukt SE az önkor-

mányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdoná-

ban álló Biatorbágy, Külterület 0104 hrsz-ú 

ingatlanon nagy műfüves labdarúgópályát 

létesítsen a határozat mellékletét képező 

helyszínrajzon megjelölt területre, a pályá-

zat megvalósításához a kérelemben foglal-

taknak megfelelően 3.000.000,- Ft támoga-

tási összeggel járul hozzá a 2018. évi költ-

ségvetési keret terhére; 

2) az ingatlan tulajdonosaként kijelenti, hogy 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
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a társasági adóról és az osztalékadóról szó-

ló 1996. évi LXXXI. törvényben meghatáro-

zottak szerint fenti ingatlanára vonatkozóan 

15 év időtartamra a Magyar Állam javára a 

meghatározott adókedvezmény mértékéig 

az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog ke-

rüljön bejegyzésre. 

3) a jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba tör-

tént bejegyzésével kapcsolatos költségek 

(pl. jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat 

elkészíttetése) VIADUKT SE-t terhelik, 

4) egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Viadukt SE-nek, mint kérelmezőnek 

a pályázat önrészéhez kapcsolódó 

3.000.000,- Ft támogatásról a szerződést 

aláírja és a pályázathoz kapcsolódó nyilat-

kozatokat a Képviselő- testület nevében ki-

adja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

253/2017.(X.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi belső 
ellenőrzési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Biatorbágy Város Önkormányzata 
2018. évi belső ellenőrzési tervét. 

(Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartal-
mazza.) 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
254/2017.(X.26.) határozata 

A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásá-
ról  

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Média Kft. 
részére a televízió biztonságos adásközvetítésével 
és működtetésével összefüggésben felmerült min-
dösszesen bruttó 6.350.000 Ft-os igényét a 2017. 
évre előirányzott kommunikációs keret terhére bizto-
sítja. 
 

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: kabinet 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

255/2017.(X.26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló ingatlanok hasznosításáról 

 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 
Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló ingatlanok hasznosításáról szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 

 a Biatorbágy Gárdonyi köz 2. (hrsz: 
186 ingatlan) pályáztatás útján 
történő értékesítését támogatja a 
határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás szerint; 

 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

256/2017.(X.26.) határozata 

„Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásá-
ról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglal-
tak alapján Lieber-Mód Lászlóné részére „Ohmüllner 
Márton Szociális Díj” kitüntetést adományoz. 
 

Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

257/2017.(X.26.) határozata 

A Bírósági perek alakulásáról  
(Country House Kft. kártérítési perében hozott 

ítéletről) 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bírósági perek alakulásáról azon 
belül a Country House Kft. kártérítési perében hozott 
ítéletről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
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1) a Budapest Környéki Törvényszék 2017. 
szeptember 27. napján keltezett 
11.G.21.201/2016/22 számú ítéletében fog-
laltakat megismerte, az alapján alperesként 
fellebbezési jogával nem kíván élni; 
 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Co-
untry House Kft-nek, mint felperesnek meg-
ítélt 411.000,- Ft kártérítés és az ítélet ren-
delkező része szerinti kamat összegének 
határidőben történő kifizetéséről intézked-
jen. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. november 3. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

258/2017.(X.26.) határozata 

Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 
ellátása tárgyában indult közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az 209/2017. (IX.28.) határozatá-
ban a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény 
113. § (1) bekezdése alapján a „Biatorbágy 
Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság-mentesítési felada-
tok ellátása” tárgyában közbeszerzési eljárást 

indított. 
 
A Képviselő-testület: 
 
1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata 

alapján megállapítja, hogy a közbeszer-
zési eljárás értékelése eredményesen és 
érvényesen lezáródott, nyertes ajánlatte-
vőként a BTG Budaörsi Településgaz-
dálkodási Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (Ajánlattevő székhelye: 
2040 Budaörs, Dózsa György út 21. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-064364; 
Adószáma: 10639205-2-13) hirdeti ki, 

tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlatte-
vő ajánlata megfelel az ajánlati felhívás-
ban, a dokumentációban és a jogsza-
bályokban meghatározott feltételeknek, 

 
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel a szerződést meg-
kösse és az ellenszolgáltatás fedezetét 
2018., 2019, valamint 2020. évi költségve-
téseibe betervezze. 

 
A beérkezett ajánlatról készült összegezést a 
határozat melléklete tartalmazza. 
 

 
Határidő: szerződéskötésre 2017. november 

30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
259/2017. (XI. 13.) határozata 

A Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium 

építésének előkészítéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A

z 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. b) 

pontjának megfelelően támogatja a Biator-

bágyon létesítendő új szakgimnázium épí-

tését, 

2. a

 szakgimnázium területének kijelöli a Bia-

torbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 

hrsz-ú ingatlanokat, 

3. í

rásban tájékoztatja a környező érintett lako-

sokat, 

4. r

észt kíván venni a szakgimnázium profiljá-

nak kidolgozásában, figyelembe véve a 

Kormány szándékát, valamint a helyi lako-

sok, szülők véleményét,  

5. f

elhatalmazza a Polgármestert, hogy a beru-

házás előkészítésének felelőseként kijelölt 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a 

szakgimnázium építésével kapcsolatos tár-

gyalásokat lefolytassa, azzal, hogy az elő-

készítő munkálatoknál kiemelt figyelmet for-

dítsanak az előkészítésért felelősök arra, 

hogy a 2) pontban megjelölt ingatlanokon 

maradjon meg a lehetőség egy későbbiek-

ben építendő 16 tantermes általános iskola 

és kiszolgáló épületeinek elhelyezésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

260/2017. (XI. 30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2018. évi munkatervéről 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a következők szerint határozza meg 2018. 
évi munkatervét.  

1) A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzat értelmében szükség szerint, de legalább 
évi 10 alkalommal ülésezik, és évente, július 1-jétől 
augusztus 15-ig munkaterv szerinti rendes ülést nem 
tart. A munkaterv nem zárja ki annak lehetőségét, 
hogy a képviselő-testület a tervezettől eltérően, több 
alkalommal is ülést tartson.  

2) A képviselő-testületi üléseket megelőző héten – 
meghatározott időpontban – a képviselő-testület 
bizottságai ülést tartanak a következők szerint:  

hétfő 17 óra – Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hétfő 14 óra – Oktatási és Kulturális Bizottság 
kedd 16 óra – Településfejlesztési Bizottság 
szerda 15 óra – Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság 

3) A 2018. évi munkatervet, bizottsági és testületi 
ülések napjait, a javasolt napirendi pontokat a mellé-
kelt táblázat tartalmazza. 

4) A képviselő-testület munkaterve alapján a bizott-
ságok megalkotják saját éves munkatervüket. 

 
Felelős: bizottsági elnökök  
Határidő: 2018. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

261/2017. (XI. 30.) határozata 

A 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-
ról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
1) úgy dönt, hogy 2018. január 1-től 2018. de-

cember 31. napjáig a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás szolgáltatás ellátására 

megállapodást köt az Esély Szociális Társu-

lással, 

2) a 2018. évi költségvetésében 2.300.000.- Ft 

összeget tervez a jelzőrendszeres házi se-

gítségnyújtás ellátására, 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező megállapodás megköté-

sére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017.12.31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

262/2017. (XI. 30.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi 

költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra ter-

vezett programjainak finanszírozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Juhász Ferenc Művelődési Központnak a 

2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszak-

ra tervezett programjainak finanszírozására a szük-

séges 4.329.700.-Ft felhasználását engedélyezi. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Juhász Ferenc Művelődési 

Központ vezetője 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

263/2017. (XI. 30.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázatával 

kapcsolatos kifizetési kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. hozzájárul, hogy 2017. évi Köznevelési 

pályázat keretében a Benedek Elek 

Óvoda Csicsergő Tagóvodájának csa-

patépítő kirándulásához nyújtott pályá-

zati támogatásból fel nem használt 

37 700 forintot a Köznevelési pályázat-

ban szintén támogatott „Zöldülő Óvoda” 

projektjének megvalósításához hasz-

nálja fel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a támo-

gatási szerződés módosítására, a jegy-

zőt az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

264/2017. (XI. 30.) határozata 

Az Ohmüllner Márton Alapítvány kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és támogatta az Ohmüllner Márton 
Alapítvány kérelmét, amiben a támogatási szerződé-
sük módosítását kérték, és felhatalmazza a Polgár-
mestert a támogatási szerződés módosítására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

265/2017. (XI. 30.) határozata 

Az Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelméről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és támogatta az Biatorbágyi Tájvédő 
Kör kérelmét, amiben a támogatási szerződésük 
módosítását kérték, és felhatalmazza a Polgármes-
tert a támogatási szerződés módosítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
2017. november 30-án megtartott ülésének jegy-

zőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

266/2017. (XI. 30.) határozata 

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kap-
csolatos ügyekről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete: 
  

 
1) Megállapítja, hogy a Biatorbágyi Diákokért 

Közalapítvány alapító okiratában megfo-
galmazott céljainak megvalósítása a meg-
változott jogszabályi és finanszírozási kö-
rülmények között hatékonyan már nem biz-
tosítható, 

2) a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése 
alapján kéri a Budapest Környéki Törvény-
széktől a Biatorbágyi Diákokért Közalapít-
vány megszüntetését, tekintettel arra, hogy 
az alapító okiratban meghatározott oktatási 
közfeladat ellátásáról a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) 
bekezdése értelmében 2013. január 1. nap-
jától már az állam; az egyéb, alapító okirat-
ban feltüntetett célok 
megvalósításáról pedig Magyarország helyi 
önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében Bia-
torbágy Város Önkormányzata saját 
hatáskörben gondoskodik, 

3) felkéri a polgármestert, hogy a Biatorbágyi 
Diákokért Alapítvány megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg és a 
nyilvánosságot a Biatorbágyi Körkép útján, 
illetve a www.biatorbagy.hu honlapon ke-
resztül tájékoztassa, 

4) megköszöni a Kuratórium és a Felügyelő Bi-
zottság eddig végzett munkáját, 

5) felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő 
Közalapítvány kuratóriumi elnöki feladatait 
ellátó személyt a határozati javaslatban fog-
laltakról értesítse,  

6) felkéri a kuratóriumot, hogy a határozat 2. 
pontjában foglaltaknak megfelelően új 
kötelezettségeket a Közalapítvány nevében 
ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket 
rendezze, különös tekintettel az Országos 
Betétbiztosítási Alapnál lévő 757.298 forint 
visszaigénylésére, a tartós jogviszonyok 
megszűnéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg, 

7) felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány 
megszűnését követően - a hitelezők kielégí-
tése után - a megszűnt közalapítvány va-
gyonának átvételéről a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően gondoskodjon, 

8) a Biatorbágyi Diákokért Alapítvány vagyo-
nának ráeső részét - a hitelezők kielégítése 
után – a Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz kívánja felhasználni. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

267/2017. (XI. 30.) határozata 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváha-

gyásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 Jóváhagyja Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságá-
nak 2/2017 (XI.29) számú határozatában el-
fogadott ügyrendjét. 

 
(Az elfogadott ügyrend jelen határozat melléklete 
tartalmazza) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

268/2017. (XI. 30.) határozata 

http://www.biatorbagy.hu/
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Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) 

önkormányzati rendelet és a Biatorbágyi 
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

269/2017. (XI. 30.) határozata 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával ösz-
szefüggő kérdésekről - Településrendezési szer-

ződések megkötéséről 
(Magyar Belmisszió Biatorbágy Közhasznú Egye-
sülettel kötendő településrendezési szerződésről) 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Magyar Belmisszió Biator-
bágy Közhasznú Egyesülettel kötendő településren-
dezési szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 

1) e
lfogadja a biatorbágyi helyi építési szabály-
zat felülvizsgálatához, a Magyar Belmisszió 
Biatorbágy Közhasznú Egyesülettel kötendő 
településrendezési szerződést, 
 

2) f
elhatalmazza a polgármestert a település-
rendezési szerződés megkötésére, a jegy-
zőt az ellenjegyzésre. 
(A településrendezési szerződés a határo-
zat mellékletét képezik.) 

 
 
Határidő: a településrendezési szerződés megköté-

sére 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Főépítész 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

270/2017. (XI. 30.) határozata 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával ösz-
szefüggő kérdésekről - Településrendezési szer-

ződések megkötéséről 
(UTT Europe Kft-vel kötendő településrendezési 

szerződésről) 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az UTT Europe Kft-vel köten-
dő településrendezési szerződésről szóló előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozza: 
 

1) elfogadja a biatorbágyi helyi építési szabály-
zat felülvizsgálatához, a UTT Europe Kft-vel 
kötendő településrendezési szerződést, 
 

2) felhatalmazza a polgármestert a település-
rendezési szerződés megkötésére, a jegy-
zőt az ellenjegyzésre. 
(A településrendezési szerződések a hatá-

rozat mellékletét képezik.) 
 
 
Határidő: a településrendezési szerződés megköté-

sére 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Főépítész 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

2017. november 30-án megtartott ülésének jegy-
zőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

271/2017. (XI. 30.) határozata 

Biatorbágy, 3638/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a változási vázrajz szerinti telek-
alakítást követően kialakuló 3638/2 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
 

1) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási 
terv a Naphegy köz 10,5 m-ben meghatáro-
zott szélességű kiszabályozását irányozza 
elő. 
Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és 
a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatásával végrehajtják a szabályozást 
és az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadják a 3638 hrsz-ú ingatlanból a változá-
si vázrajz szerint 3638/1 hrsz-ra kerülő, „ki-
vett, közforgalom elől el nem zárt magánút” 
megnevezésű területrészt. 
 

2) A kiszabályozott területrészt „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” területként 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezettet-
ni. 

 

3) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, 
a közművek bevezetésével a csapadékvíz 
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elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az 
útburkolat és a járda kiépítésével kapcso-
latban az önkormányzatnak költsége nem 
merülhet fel. 

 

4) A Képviselő-testület a 3638 hrsz-ú ingatlan-
ból kiszabályozásra kerülő, a változási váz-
rajz szerint 3638/1 hrsz-ú, „kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút” megnevezé-
sű területrészt ajándékként elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó eljárások megindítására. Jelen határozati 
javaslat mellékletét képezi a tervezett telekalakítást 
rögzítő változási vázrajz. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

272/2017. (XI. 30.) határozata 

Biatorbágy, 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásáról  

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal össz-
hangban támogatja a 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe csatolását az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Fülemüle utca 
10,5 m útszélességre történő kiszabályozá-
sát irányozza elő. A kérelmező vállalja, 
hogy a helyi építési szabálynak megfelelően 
kiszabályozott „kivett közforgalom előtt 
megnyitott magánút” művelési ágú terület-
részt a magántulajdonú Fülemüle utcához 
csatolja. 
 

2.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek beve-
zetésével a csapadékvíz elvezetés rende-
zésével, a közvilágítás, járda és az útburko-
lat kiépítésével kapcsolatban az önkor-
mányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a vonatkozó szerződések meg-
kötésére. 

 
 
Felelős: polgármester 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

273/2017. (XI. 30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésvetésének elemzéséről 

és a 2018. évi költségvetési koncepcióról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkor-
mányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzé-
séről és a 2018. évi költségvetési koncepcióról szóló 
előterjesztést. 

 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen határozat melléklete szerinti tarta-

lommal elfogadja a 2012 és 2017. év közötti 

költségvetésvetés elemzését, valamint a 2018. 

évi költségvetési koncepciót egyúttal a felkéri a 

polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés 

tervezésénél a koncepcióban megfogalmazotta-

kat vegye figyelembe. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

274/2017. (XI. 30.) határozata 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
kérelméről 

Képviselő-testület megtárgyalta a Budaörsi Rendőr-
kapitányság kérelméről szóló előterjesztést és két-
szer nettó 30.000 Ft összegű Erzsébet utalvány 
megvásárlásával támogatja az adminisztrációs mun-
kát ellátó közalkalmazottak év végi jutalmazását. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. december 5. 
Végrehajtást végzi: HR, Pénzügyi Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

275/2017. (XI.30.) határozata 

Miniszteri elismerésre való felterjesztésről 

 

„Javaslattétel Munkácsy Mihály-díjra” 

 

Az emberi erőforrások minisztere által adományoz-

ható elismerésekről szóló 49/2012 (XII.15.) számú 

EMMI rendeletben foglaltak alapján Biatorbágy Város 
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Képviselő-testülete a miniszter által adományozható 

művészeti díj kategóriában Munkácsy Mihály-díjra 

Lelkes Márkot javasolja. 

Határidő: 2017. december 6. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Iroda 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

276/2017. (XI.30.) határozata 

Pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanításáról, 

kóbor állatok begyűjtéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete: 

1. állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok 

begyűjtésére pályázatot ír ki,  

2. a pályázati kiírást a határozat melléklete tartal-

mazza, 

3. a benyújtott pályázati anyagokat értékelő bizott-

ságának a Településfejlesztési Bizottságot jelöli 

ki. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. november 13. 

Végrehajtásért felelős: Szervezés 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

277/2017. (XI.30.) határozata 

Bírósági perekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztésben szereplő tájékoztatót 

elfogadja. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

278/2017. (XII. 14.) határozata 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által 

a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távköz-

lési toronyról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-
hegy 2401. hrsz-ú ingatlanon telepíteni kívánt táv-
közlési torony megvalósítását nem támogatja.  

 
 
 
Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

279/2017. (XII. 14.) határozata 

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázat 
támogatói okiratának elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Népi építészeti emlékek 
helyreállítása pályázatról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

1) Elfogadja a Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által 
elbírált pályázatot és vállalja a Biatorbágy 
Nagy u. 31. sz. Bábosház rekonstrukciója 
projektcél megvalósítását. 

2) A pályázat önrészét bruttó 21.624.000 Ft-ot 
a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

3) Felhatalmazza polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. december 20. 
A végrehajtást végzi: Beruházási Osztály 

 

A Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes álta-

lános iskola építéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A

z 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat 1. és 

2. pontjainak megfelelően támogatja a Bia-

torbágyon létesítendő új 16 tantermes álta-

lános iskola építését; 

 

2. a

 16 tantermes általános iskola helyének kije-

löli a korábban a Biatorbágy Város Önkor-

mányzata által megrendelt kiviteli tervek 

alapján a Biatorbágy, Kálvin tér 4. (452/4 

hrsz-ú, Szily –Fáy kastély hátsó udvara) 

számú ingatlant; 

 
3. f

elhatalmazza a Polgármestert, hogy a beru-

házás megvalósításában felelősként kijelölt 

Nemzeti Sportközpontokkal együttműköd-

jön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 


