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R E N D E L E T  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

18/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelete 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rende-

letének módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztar-
tásról szóló 2011. évi törvény és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány-
rendelet 52.§-ában foglaltakkal összhangban eljárva a követ-
kezőket rendeli el:  

1.§ A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) Ör. számú rendelete 
e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki. 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Tarjáni István dr. Kovács András 

polgármester jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

19/2015. (XII. 4.) számú önkormányzati rendelet  
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költ-

ségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
lete módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a Magyarország  2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továb-
biakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségve-
tésében 

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét      3 097 682
 eFt-ban 

a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:      3 853 699
 eFt-ban 

a finanszírozási bevételek összegét:                          1 672 378
 eFt-ban 

ebből: működési finanszírozási bevételt:                    1 672 378 
eFt-ban 

         felhalmozási finanszírozási bevételt:               0   eFt-ban 

               melyből: belső finanszírozását:    1 672 378 eFt-ban 

                             külső finanszírozását:                    0 eFt-ban 

         a finanszírozási kiadások összegét:     916 361  eFt-ban 

a tárgyévi teljes hiányát:                                             0 eFt-ban 

állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 

2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet 
lép. 

3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet 
lép. 

4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet 
lép. 

5.§.  A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet 
lép. 

6.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet 
lép. 

7.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú mellék-
let lép. 

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

9.§.  A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/19. számú mellék-
let lép. 

10.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
lép. 
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11.§.  A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet 
lép. 

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

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

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

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

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

17.§   A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/15. számú mellék-
let 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 
20/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 

Az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magya-
rország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében-, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a  helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az iparűzési adóról szóló 11/1195. Ör. sz. rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) a következő  alcímmel és 1/A. §-sal 
egészül ki: 

„Értelmező rendelkezések 

1/A. § Jelen rendelet alkalmazásában: 

állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-
lis támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 
2.§ 1. pontja szerinti támogatás, 

egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.” 

2. § A Rendelet 5. §-a a következő (3)-(11) bekezdéssekkel 
egészül ki: 

(3) Mentes az adó alól a településen egészségügyi szolgálta-
tást nyújtó háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve ha vállalkozá-
si szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 
nem haladja meg.  

(4) Az 5.§ (1) és (3) bekezdésben meghatározott adómentes-
ség formájában nyújtott támogatás csekélyösszegű támoga-
tásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működésé-
ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-
i 1407/2013EU bizottsági rendelet (HL L 352, 12.24. 1.o) (a 
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai 
alapján lehet nyújtani. 

(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében 
megszerzett előnyt– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. 
cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgál-
tatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására. 

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rende-
let 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott 
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkal-
mas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaíté-
lésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyúj-
tott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.6 A 
nyilatkozat jelen rendelet számú 1.számú  mellékletét képezi. 

(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rende-
let 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalko-
zás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támoga-
tástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás 
fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az 
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támoga-
tási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 
alapján kell eljárni. 

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott cse-
kély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érde-
kű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. 
április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támo-
gatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső 
határig halmozható. 

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos 
támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kocká-
zatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi 
bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott kö-
rülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy 
összeget. 

(10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja 
a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenér-
tékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély össze-
gűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét 
képezi. 

(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó ira-
tokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támo-
gatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köte-
les azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen 
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
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3. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. számú melléklettel 
egészül ki.  

4. § A Rendelet  a 2. . melléklet szerinti 2. számú melléklettel 
egészül ki. 

5.§ E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

Tarjáni István dr. Kovács András 

polgármester jegyző 

Biatorbágy város Önkormányzatának Képviselő-
testületének 

21/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete 
Biatorbágy Nagyközség helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló  
7/2002 (10.01.) Ör. sz.  rendeletének módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 314/2012. Kr. 28.§ (1) és a 41.§-ban 
foglaltak szerint, a 9. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével Biator-
bágy Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló  7/2002 (10.01.)  önkormányzati rendeletét (to-
vábbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja: 

1.§ Jelen rendelet területi hatálya a jelen rendelet 1. melléklete 
szerinti szabályozási tervi részlet területi hatálya alá tartozó 
területre terjed ki, amely területekre jelen rendelet hatálybalé-
pésével egyidejűleg a Biatorbágy Város Szabályozási tervé-
nek 25, 26, 31 és 32 szelvényei  hatályon kívül kerülnek. 

2. § (1) A Rendelet 11. § (8) bekezdés helyébe az alábbi be-
kezdés lép:  

„(8) A Gksz-7 övezetben: 

a.) A szabályozási terven feltüntetett közforgalom elől el nem 
zárt magánutak kialakítása esetén:  

- a magánút céljára igénybe vett terület méretével az érin-
tett építési telek területe a szabályozási tervnek megfelelően 
csökkenthető, 

-  a magánút telkének mérete az övezetben kialakítható 
minimális telekmérettől eltérhet. 

b)  az M1 autópálya és M0 autóút csomópontjának jelölt ágai-
nak tengelyétől az építési határvonallal legalább 100 m-t el 
kell maradni.  

c.) Az területen belül, a csomóponti ág mentén legalább 20 m-
es zöldsáv telepítendő, esetleg két sávra bontva.  

d.) Az övezet telkeinek beépítésekor 10-10 m-es elő- és oldal-
kertek minimális méreteit kell betartani. 

e)   Az elő- és oldalkertekben legalább 3-3 m-es zöldsávot kell 
telepíteni.” 

(2) A Rendelet 11. § (10) bekezdése kiegészül az alábbi pont-
tal:  

„k)  A szabályozási terven feltüntetett közforgalom elől el nem 
zárt magánutak kialakítása esetén:  

- a magánút céljára igénybe vett terület méretével az érin-
tett építési telek területe a szabályozási tervnek megfelelően 
csökkenthető, 

-  a magánút telkének mérete az övezetben kialakítható 
minimális telekmérettől eltérhet. 

3.§  (1)  E rendelet 2015. december 17-én  lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően 
indított ügyekben kell alkalmazni. 

Tarjáni István dr. Kovács András 

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 
(A tervezet elfogadásáról és a véleményeztetés megindí-

tásáról) 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a mellékelt Biatorbágy Integrált Településfejlesztési 
Stratégia tervezet című dokumentációt.  

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megismerte, és alkalmasnak tartja a továbbtervezésre, majd a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 31. § (1) 
bekezdés szerinti véleményeztetésre; azzal a kiegészítéssel, 
hogy  

- a torbágyi területrésznek a fejlesztései közt szerepeljen a 
közlekedés-fejlesztés,  

- a Jövőkép és átfogó cél témakör egészüljön ki: a közös-
ségi és emberi erőforrás prioritásban szerepeljen 1. pontként 
az emberi önismeret, a tudatos emberi létezés színvonalának 
emelése, fejlesztése.  

- a stratégiai célok témakör 1. pontjában az ember belső 
fejlődése szerepeljen. 

- a stratégiai célok témakörben szerepeljen a Nagy utcai 
óvodafejlesztés. 

2. egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést adja 
át a Tervezőnek (Érték Térkép Gazdasági tervező és Tanács-
adó Kft. ügyvezető: Varga – Ötvös Béla) majd a jelen döntés-
sel összhangban véglegesített Integrált Településfejlesztési 
Stratégia tervezetével kezdeményezze a Tr. 31. § szerinti 
véleményeztetést a Tr – ben foglalt követelmények szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Főépítész 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
204/2015. (XII. 3.) határozata 

A 2016. évre vonatkozó Hungarikum pályázatról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogat-
ja Biatorbágy testvértelepüléseivel való együttműködést a helyi 
értékek gyűjtésében, népszerűsítésében. Az ehhez szükséges 
fedezetet elsősorban pályázat útján kívánja biztosítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2015. (XII. 3.) határozata 

Kun László a „A sötétség diadala” című könyvének kiadá-
sáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kun 
László: A sötétség diadala c. könyvének kiadását bruttó 
1.226.500.-Ft-tal támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezés 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
206/2015. (XII. 3.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 
2016. évi munkatervével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Falu-
ház és Karikó János Könyvtár 2016. első negyedévi program-
jaira 3 853 129 Ft, valamint a Majálisra 1 092 200 Ft forint 
felhasználását engedélyezi. 

Felelős: Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője 
Határidő: 2016. december 31. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évi rendezvénytervéről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadja Biatorbágy 
Város 2016. évi rendezvénytervét. 

(A rendezvénytervet a határozat melléklete tartalmazza.) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi:  
Biatorbágyi Faluház 
Polgármesteri Kabinet 
Pénzügyi Osztály 
Civil szervezetek 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évi munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
következők szerint határozza meg 2016. 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 – meghatá-
rozott időpontban – a képviselő-testület bizottságai ülést tarta-
nak a következők szerint:  

hétfő 17 óra – Egészségügyi és Szociális Bizottság 

hétfő 13 óra – Oktatási és Kulturális Bizottság 

kedd 15 óra – Településfejlesztési Bizottság 

szerda 15 óra – Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 

3) A 2016. évi munkatervet, bizottsági és testületi ülések 
napjait, a javasolt napirendi pontokat a mellékelt táblázat tar-
talmazza. 

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

Felelős: bizottsági elnökök  
Határidő: 2016. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2015. (XII. 3.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda módosító okiratának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapító okiratát módosító 
okiratot. 

(A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.) 

Határidő. 2015. december 3. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2015. (XII. 3.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Benedek Elek Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 

(Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi.) 

Határidő. 2015. december 3. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2015. (XII. 3.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola informatikai szakterem 
fejlesztésének támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata 1 870 000 Ft támogatást 
biztosít a Biatorbágyi Általános Iskola informatikai szakterem 
fejlesztésének támogatására a 2015. évi költségvetés tartalék-
kerete terhére. 

Határidő: 2015. december 20. 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2015. (XII. 3.) határozata 

Idősbarát Önkormányzati Díj pályázati részvételének ki-
dolgozásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. idősügyi tanácsot hoz létre, 

2. kidolgozza a helyi idősbarát politika azon rendszerét, 
amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes 
működést és lehetőséget ad a jövőben az Idősbarát Önkor-
mányzati Díj elnyerésére. 

Határidő: az idősügyi tanács létrehozására 2015. január 31., idősbarát 
pályázaton való részvételre 2016. március 30. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Igazgatási osztály, Családsegítő Szolgálat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2015. (XII. 3.) határozata 

A 2016. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy döntött, hogy 2016. január 1-jétől 2016. december 31. 
napjáig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 
ellátására megállapodást köt az Esély Szociális Társulással, 

2. a 2016. évi költségvetésében 2.158.000.- Ft összeget 
tervez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, 

3. a jövőben való gondolkodáshoz a szakmai és pénzügyi 
beszámolóban az Esély Szociális Társulás adjon részletes 
tájékoztatást a kivonulásokról, az ellátottak rendszerbe kerülé-
sének szempontjairól,   

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015.12.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2015. (XII. 3.) határozata 

A Kunyik pince koncepció tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta és jóváhagyja a Kunyik pince koncepció 
tervét, 

2. A koncepció tervben rögzített fejlesztési feladatokhoz 
szükséges forrásokat 2016. évi költségvetésben biztosítja. 

(A koncepció terveket a határozat melléklete tartalmazza.) 

Határidő: forrás biztosítása: 2016. évi költségvetés, feladatok végre-
hajtása: 2016. év folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály, Városgondnokság 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2015. (XII. 3.) határozata 

A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja a 
fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervét: 

- a csoportos igénybe vevőknél a turnus az eddigieknek 
megfelelően hat éjszaka maradjon, a fizető vendéglátás kere-
tében családonként résztvevők pedig külön díjazásért a tur-
nust követő éjszakára még igénybe vehessék másnap 10 
óráig a szálló területét, 

- mozgáskorlátozott mosdó kerüljön kialakításra 

- PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kerüljön 
kialakításra, 

2. a fejlesztési feladatokhoz szükséges forrásokat a 2016. 
évi költségvetésben biztosítja, 

3.  az önkormányzati- valamint a köznevelési intézmények 
által szervezett programokhoz az üdülőket május, június, 
szeptember hónapban továbbra is térítésmentesen biztosítja. 

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete 
tartalmazza.) 

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
216/2015. (XII. 3.) határozata 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának aktualizálása a hatályos gazdálkodási 

jogszabályoknak megfelelően 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta Biatorbágy Város Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának aktualizálása a hatályos gazdálkodási 
jogszabályoknak megfelelően tárgyú előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2015. (XII. 3.) határozata 

Zentai Ágnes és Szauter Szilvia támogatási kérelméről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. támogatja Zentai Ágnes és Szauter Szilvia indulását a 
2016. március 17-20-ai SPURI Balaton Szupermaraton egyéni 
versenyében, ezért 44.000 Ft/fő-vel támogatja a nevezést a 
2015. évi általános tartalékkeret terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződést 
aláírására. 

Határidő: 2015. december 8. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
218/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata arculati kézikönyvével 
összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a befogadott bizottsági és testületi javaslatok 
alapján, Biatorbágy Város Vizuális Arculatának korrekciójához 
pályázatot írjon ki. A pályázat díjazásához a Biatorbágy Város 
arculati elemeinek korrekciójára szánt 2015 évi költségvetési 
előirányzat alapján bruttó 500 ezer forintot, a megvalósítására 
bruttó 1 405 000 forintot különít el célzottan átemelendő for-
rásként a 2016-os pénzügyi esztendőre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
219/2015. (XII. 3.) határozata 

A Budakörnyéki Natúrpark létrehozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Budakörnyéki Natúrpark létrehozásáról szóló 
előterjesztést. 

A képviselő-testület döntött arról,  

- hogy elvi szándéknyilatkozatban támogatja a Budaörnyéki 
Natúrpark megalakítását, 

- a költségek ismeretében dönt a tényleges csatlakozásról. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
220/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Ter-
vének módosítása a Tópark - Irodapark vonatkozásában - 
Biatorbágy helyi építési szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 7/2002 (10.01.) Ör. sz. rendeletének módosí-
tásáról  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló módosítással kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesz-
tést és; 

1. megállapítja, hogy Biatorbágy hatályos településrendezési 
eszközeivel kapcsolatos módosítási szándékokat a Tópark - 
Irodapark közlekedési területeinek vonatkozásában megismer-
te; 

2. a beérkezett vélemények alapján a „Biatorbágy Város 
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mó-
dosítása a Tópark–Irodapark vonatkozásában záró vélemé-
nyezési tervdokumentáció” figyelembe vételével az alábbi 
döntést hozza: 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő¬testületének a településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a telepü-
lésrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüg-
gő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 51/2013. (03. 
27.) számú önkormányzati határozat (a továbbiakban: Ph.) 
előírásai, továbbá a partnerségi felhívás alapján 2015. no-
vember 11. napján a véleményezési határidő lejárt, partnersé-
gi vélemény nem érkezett, továbbá a partnerségi egyeztetést 
lezárja.  

• A képviselő-testület megállapítja, hogy az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ paragrafusának 
megfelelően egyszerűsített eljárásban folyatott eljárás véle-
ményezési szakaszában beérkezett véleményeket és állam-
igazgatási véleményeket megismerte, azokkal egyet ért. 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkező véle-
ményekkel kapcsolatban egyet nem értő véleménye nincs, 
ezért egyeztető tárgyalás összehívása nem szükséges. 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a véleményezési 
szakasz lezárul jelen döntés dokumentálásával és közzététe-
lével. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert: 

- a jelen döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásra; to-
vábbá 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt és a főépítészt: 

- a kapcsolódó szakmai feladatok előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: főépítész 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
221/2015. (XII. 3.) határozata 

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. ajánlatot kér az alábbi tervezőktől: 

- Turi Attila építész 

- Turányi Gábor építész 
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- Bánfalvi Koppány építész 

- Mérmű 87 Építészeti és Geodéziai Kft. 

2. a Biatorbágy 452, 454, 455/1 hrsz-ú telkek kijelölt terüle-
tén létesítendő új óvoda vázlatterv elkészítésére, 

3. a vázlatterv benyújtásának határideje: 2016. január 11., 

4. felkéri a polgármestert, hogy a tervező irodáknak a terve-
zési feladatot küldje meg. 

(A tervezési ajánlatkérés a határozat mellékletét képezi.) 

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
222/2015. (XII. 3.) határozata 

Torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. indikatív ajánlatot kér az alábbi tervezőktől: 

- Vikár és Lukács Építész Kft.  

- Másfél Építész Stúdió Kft. 

- TSPC Építész Kft. 

a Biatorbágy, Karinthy utcai iskolaépület bővítéséhez koncep-
ció és vázlatterv elkészítésére, 

2. az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. december 
11., 

3. felkéri a polgármestert, hogy a tervező irodáknak az indi-
katív ajánlatkéréseket küldje meg. 

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
223/2015. (XII. 3.) határozata 

A torbágyi temető zajvédelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a torbágyi temető zajártalmának csökkentése érdekében, 
kéréssel fordul Csenger-Zalán Zsolt Országgyűlési Képviselő 
úrhoz, hogy a Temetők, mint különleges területek vonatkozá-
sában próbálja meg csökkenteni a határértéket, a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításával, és a 
Temetők esetében is legyen zajvédelmi kiépítési kötelezettsé-
ge az államnak, illetve az autópálya kezelőnek, 

2. felkéri az Állami Autópálya Kezelő Zrt-t, hogy a torbágyi 
temető zajártalmának csökkentése érdekében a tervezési 
programjába vegye bele zajvédelmi fal létesítését az M1 autó-
pálya Biatorbágy belterületét érintő szakaszán. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
224/2015. (XII. 3.) határozata 

A temető rendelet felülvizsgálatáról és a temetők állapota-
inak felméréséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. meghosszabbítja 2016. április 30-ig a 2010. július 12-én 
az IHAROS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött 
határozott idejű kegyeleti közszolgáltatási szerződést, 

2. 2016. május 1-jétől a Városgondnokság üzemeltetésébe 
adja a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség tulajdonát 
képező, Biatorbágy 043/4 hrsz-ú temető területén található 
önkormányzati tulajdonban álló ravatalozót, 

3. a Városgondnokság temetőgondnoki feladatellátásához 
szükséges feltételeket biztosítja, 

4. a lakosok által fizetendő ravatalozó használati díjat, egy 
összegben Biatorbágy Város Önkormányzatának a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) Ör. sz. rendeleté-
nek 3. számú mellékletében határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
225/2015. (XII. 3.) határozata 

Az Ürgehegy közterületeinek elnevezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Ürgehegyen az alábbi helyrajzi számokhoz tartozó 
közterület elnevezéseket hagyja jóvá: 

  hrsz Megnevezés Utcanév 

1. 

5474 saját használatú út 

Szüretelők útja 
5472 saját használatú út 

5256 közút 

0132/13   

2. 4888 közút Pincesor 

3. 

5053 közút 

Furmint utca 
5054 

kivett saját 
használatú út 

4. 4916 közút Vessző utca 

5. 4964 közút Hordó utca 

6. 5218 közút Oportó utca 

7. 4978 közút Kordon köz 

8. 5103 közút Szürkebarát utca 

9. 5362 közút Rizling utca 

10. 

5406 
közút           közút      
külterület 

Csabagyöngye út 5471 

0132/24 

11. 5473 közút Kadarka utca 

12. 5156 közút Ezerjó utca 

13. 4918 közút Must utca 

14. 5072   Borbarátok útja 

Magán tulajdonban álló utak 
 

  hrsz megnevezés Javasolt elnevezés 

15. 5475 
kivett saját 
használatú út 

Szüretelők útja 

16. 4872/4 
kivett saját 
használatú út 

Kacs utca 

17. 4876/2 
kivett saját 
használatú út 

Rügy utca 

18. 4917 
kivett saját 
használatú út, 
erdő, szántó 

Lopó köz 

19. 5075 
kivett saját 
használatú út 

Rozé utca 

20. 5397/2 
kivett saját 
használatú út 

Zengő utca 

21. 5394 kivett saját Tramini utca 
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használatú út 

22. 5251/5 
kivett saját 
használatú út 

Pezsgő utca 

23. 5230/4 
kivett saját 
használatú út 

Bor utca 

24. 4936/1 
kivett saját 
használatú út 

Donga köz 

25. 4936/11 
kivett saját 
használatú út 

Murci köz 

26. 0121 közút Tőke utca 

27. 0129/1 út Csap utca 

 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
226/2015. (XII. 3.) határozata 

Az Iharos közterületeinek elnevezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Iharosban az alábbi helyrajzi számokhoz tartozó 
közterület elnevezéseket hagyja jóvá: 

  hrsz Megnevezés Utcanév 

1. 6930/11 út Felső köz 

2. 6722 közterlet Alsó köz 

3. 
6930/18 út 

Patak utca 
749/3 út 

4. 

9205 közterület 

Iharos út 
9204 út 

9203 közterület 

0113/1 d út 

5. 3662 út Naphegy köz 

6. 
6614/1 

út Kerekdomb utca 
6615/1 

7. 3436/1 út Fülemüle utca 

8. 3431/1 közút Éger utca 

9. 3421 közterület Juhar köz 

10. 3414/1 út Bükk utca 

11. 3407/12 út Harkály utca 

12. 6721 közterület Füzes köz 

13. 6711 közterület 
Lejtő utca 
Határkereszt sétány 

14. 9001/1 út Tölgy utca 

15. 9502 út Turista út 

16. 9285  g út Nimród utca 

Magán tulajdonban álló utak 
 

  hrsz megnevezés Javasolt elnevezés 

17. 3429/2 
kivett saját 
használatú út 

Nyír utca 

18. 3425 
kivett saját 
használatú út 

Juhar utca 

19. 096/5 út Ezüstfenyő utca 

20. 096/7 erdő Berkenye utca 

21. 093 út Forrás utca 

 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
227/2015. (XII. 3.) határozata 

A Kutyahegy közterületeinek elnevezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Kutyahegyen az alábbi helyrajzi számokhoz tarto-
zó közterület elnevezéseket hagyja jóvá: 

  hrsz Megnevezés Utcanév 

1. 4145/3 saját használatú út Puli utca 

2. 4138 közút Eperfa köz 

3. 4329 közút Szilfa utca 

4. 4307 közút Hegyalja utca 

5. 4332 közút Zajgó utca 

6. 4351/6 út Vizsla utca 

7. 4393 közút Ezredes utca 

8. 4370 közút Pamacs utca 

9. 4398 közút Madárszirt utca 

10. 4306   Kuvasz utca 

Magán tulajdonban álló utak 
 

  hrsz megnevezés Javasolt elnevezés 

11. 4381/2 kivett saját használatú út Kopó köz 

12. 4392/5 kivett saját használatú út Csibész utca 

13. 4360/1 kivett saját használatú út Lajka köz 

14. 4124 kivett saját használatú út Uszkár utca 

15. 0155/2 közút Kutyás köz 

16. 0135  c út Pumi utca 

17. 0136/4  c saját használatú út Uszkár utca 

18. 0156 c saját használatú út Mudi utca 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
228/2015. (XII. 3.) határozata 

Az Öreghegy közterületeinek elnevezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Öreghegyen az alábbi helyrajzi számokhoz tartozó 
közterület elnevezéseket hagyja jóvá: 

1. hrsz Megnevezés Utcanév 

2. 4684 közút Gombkötők útja 

3. 4648 lakóház, udvar Vincellér utca 

4. 4662 saját használatú út Kalmár utca 

5. 4663 árok Kosárfonó utca 

6. 4608 közút Szappanos utca 

7. 4584 közút Mészégetők útja 

8. 4449/2 árok Csordás utca 

9. 4470/1 
 

Borbély köz 

10. 4478 közút Rézműves köz 

11. 4416 vegyes Lovász utca 

12. 4493 közút Serfőzők útja 

13. 4496 közút Fogadós utca 

Magán tulajdonban álló utak 
 

 
hrsz megnevezés Javasolt elnevezés 

14. 4638/1 
kivett saját 
használatú út 

Kondás köz 

15. 4436 a    kivett saját Órás utca 
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használatú út 

16. 4446/1 
kivett saját 
használatú út 

Ötvös utca 

17. 4488 
b     kivett saját 
használatú út 

Kőfaragó köz 

18. 4545/3 
kivett saját 
használatú út 

Pásztor köz 

19. 0116/5 
 

Tímár utca 

20. 0115 
 

Vincellér utca 

21. 0117 
kivett saját 
használatú út 

Csíkós utca 

 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
229/2015. (XII. 3.) határozata 

A Szarvashegy közterületeinek elnevezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Szarvashegyen az alábbi helyrajzi számokhoz 
tartozó közterület elnevezéseket hagyja jóvá: 

  hrsz Megnevezés Utcanév 

1. 
4245 fele vízmosás fele út 

Napsugár utca 
4167 út  

2. 4254 közút Zerge utca 

3. 3970 közút Öszvér utca 

4. 4226/1   Suta utca 

5. 

4087 közút 

Szarvas út 
3852 közút 

3870/3 vegyes 

3849/1 közút 

6. 4213 közút Bika utca 

7. 4208 közút Üsző utca 

8. 4191 közút Nóniusz utca 

9. 4106 közút Lipicai utca 

10. 3825/4   Patkó utca 

11. 3871/18 út  Víztározó utca 

12. 3880/4 közút Vadkan utca 

13. 3809 közút Róka utca 

14. 3803 közút Agancs utca 

15. 3825/2 közút Dámvad utca 

16. 3936 közút Muflon utca 

Magán tulajdonban álló utak 
 

  hrsz megnevezés Javasolt elnevezés 

17. 3975/4 
kivett saját használatú 
út 

Szamár utca 

18. 4219/1 
kivett saját használatú 
út 

Tülök utca 

19. 4169/6 
kivett saját használatú 
út 

Tino utca 

20. 4025/5 
kivett saját használatú 
út 

Antilop utca 

21. 4179/4 
kivett saját használatú 
út 

Hucul utca 

22. 4045 
kivett saját használatú 
út 

Bárány utca 

23. 4056/1 
kivett saját használatú 
út 

Ménes utca 

24. 4068/4 
kivett saját használatú 
út 

Ló köz 

25. 3864 
kivett saját használatú 
út 

Agyar utca 

26. 4052/5 
kivett saját használatú 
út 

Dámvad köz 

27. 0158/1 
c     kivett, saját 
használatú út 

Turista út 

 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
230/2015. (XII. 3.) határozata 

A Katalin-hegy közterületeinek elnevezéséről szóló, 
189/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
189/2015. (X. 29.) határozatában a Biatorbágy 043/5 hrsz-ú 
saját használatú út „Árvácska” utca elnevezését „Nikoletta” 
utca elnevezésre módosítja.  

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
231/2015. (XII. 3.) határozata 

Biatorbágy, Katalin-hegy 2904 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jog törlésével kapcsolatos kérelemről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta Biatorbágy, Katalin-hegy 2904 hrsz-ú ingat-
lanra bejegyzett elővásárlási jog törlésével kapcsolatos kére-
lemről szóló előterjesztést, 

2. elővásárlási jogával nem kíván élni, a Katalin-hegy 2904 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, hozzájárulását adja az elő-
vásárlási jog törléséhez, 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
232/2015. (XII. 3.) határozata 

Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdemé-
nyezéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest 
megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezéséről 
szóló előterjesztést. A képviselő-testület döntött arról, hogy:  

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében 
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. 

2. Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok 
mentén kettéválik, és két önálló régiót alkot. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest 
Megye Önkormányzata részére. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
233/2015. (XII. 3.) határozata 

A termelői piac üzemeltetőjének váltásáról 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Cirko-Déta Kft. kérelmének megfelelően, 
módosítja a 128/2012-es határozatát: 

2. 2015. december 1-jétől a bérlő, egyben termelői piac 
üzemeltető Cirko-Déta Kft. helyére a Kumbatmo Kft. (2051 
Biatorbágy, Tópart u. 20.) lép, 

3. egyebekben a Bérleti Szerződés nem módosul. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
234/2015. (XII. 3.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat működéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Biatorbágyi Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről készült tanulmányt.  

2. a tanulmányt elfogadja, és a Szociális Szolgáltatásterve-
zési Koncepció elkészítéséhez felhasználja. 

3. a tanulmányban szereplő, a működéssel kapcsolatos 
megállapítások, észrevételek feloldására készüljön cselekvési 
terv és ennek végrehajtásáról az intézményvezető számoljon 
be, illetve készüljön a működésről egy újabb tanulmány. 

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
235/2015. (XII. 3.) határozata 

Csoportos villamos energia beszerzés tárgyú közbeszer-
zési eljárás lezárásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. az általános felhasználású és közvilágítási célú villamos 
energia 2016. január 1. 00:00 CET – 2016. december 31. 
24:00 CET és 2017. január 1. 00:00 CET – 2017. december 
31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozó beszerzésére a 
Biatorbágy Város Önkormányzata által gesztorált és a 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. által teljes körűen bonyolí-
tott csoportos közbeszerzési eljárásban vett részt, 

2. az eljárást érvényesnek nyilvánítja és eredményt hirdet, a 
legjobb ajánlatot a közbeszerzés mindkét részében (az általá-
nos felhasználású és közvilágítási célú) az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. tette, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás alapján a 2016. január 1. 00:00 CET – 2016. december 
31. 24:00 CET és 2017. január 1. 00:00 CET – 2017. decem-
ber 31. 24:00 CET között időszakra, az általános felhasználá-
sú, valamint a közvilágítási célú villamos energia beszerzésére 
az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel a szerződéseket 
megkösse. 

(A beszerzési riportot a határozat melléklete tartalmazza.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
236/2015. (XII. 3.) határozata 

A Biatorbágyi Vízművek Kft. Felügyelő Bizottságába új 
tagok választásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a Biatorbágyi Vízművek Kft. Felügyelő Bizottságba, 2 év 
időtartamra 

Szakadáti Lászlót, és Farkas-Gáspár Mónikát megválasztja, 

2. a változásoknak a Cégjegyzékben történő átvezetéséhez 
szükséges okiratoknak az aláírására meghatalmazza Tarjáni 
István polgármestert,   

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
237/2015. (XII. 3.) határozata 

A Biatorbágyon működő egészségügyi ellátók és a köz-
ponti orvosi ügyelet szervezett formában történő koordi-

nációjának és működésének ellátásáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. a Biatorbágyon működő egészségügyi ellátók és a köz-
ponti orvosi ügyelet szervezett formában történő koordináció-
járól és működésének ellátására dr. Csaba Jánost bízza meg, 

2. a megbízás 1 év határozott időre szól, 2016. január 4. 
napjától 2017. január 3. napjáig,  

3. a megbízott részére a megbízási díjat a mindenkori 
biatorbágyi intézményvezetői átlagilletmény 50%-ának össze-
gében állapítja meg, 

4. felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, 
a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

Határidő: 2016. január 4.  
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
238/2015. (XII. 3.) határozata 

Miniszteri elismerésre való felterjesztésről 

„Javaslattétel Munkácsy Mihály-díjra” 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elis-
merésekről szóló 49/2012 (XII. 15.) számú EMMI rendeletben 
foglaltak alapján Biatorbágy Város Képviselő-testülete a mi-
niszter által adományozható művészeti díj kategóriában Mun-
kácsy Mihály-díjra, Lelkes Márk szobrászművészt javasolja. 

Határidő: 2015. december 7. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: kabinet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
239/2015. (XII. 3.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetői állás pályázat elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biator-
bágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat veze-
tői állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

A képviselő-testület 2016. január 1. napjától, 1 év határozott 
időre, 2016. december 31. napjáig Tóth Attilát nevezi ki a 
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Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intéz-
ményvezetőjének.  

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. január 1. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
240/2015. (XII. 16.) határozata 

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek 
véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról – 

I. 
(Településrendezési szerződéssel nem érintett területek 

vonatkozásában) 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó 
kérdésekről szóló előterjesztést és; 

I. megállapítja, hogy Biatorbágy hatályos településren-

dezési eszközeivel kapcsolatos módosítási szándé-
kokat a – a településrendezési szerződéssel érintett 
módosítási igények kivételével – megismerte; 

II. Az alátámasztó és vizsgálati munkarészeket elfogad-
ja. 

III. A kiegészítő vizsgálatokat elfogadja 

IV. A Településszerkezeti Terv javaslati munkarészét és 
a határozat tervezetet elfogadja 

V. A Településszerkezeti Terv vonatkozásában a követ-
kező döntéseket hozza: 

 A jogszabályi harmonizáció érdekében szükséges 
módosítási szándékokat elfogadja. 

 Az ún. háromszög iskola tervezett oktatási funkció el-
helyezéséhez az oktatási program megvalósítása ér-
dekében az általános mezőgazdasági területből kü-
lönleges beépítésre szánt oktatási központi terület 
lesz, a terület elválasztása a  
lakóterületektől közterülettel önkormányzati szándék, 
de ez nem  
közforgalom számára megnyitott út lesz. Az iskola 
megközelítésére  
közterület kerül kialakításra a háromszög lakóterüle-
tekre merőleges szára mentén. 

 A terület-felhasználási változások tekintetében az 
alábbiakban részletezettek szerint dönt: 

A táblázat a honlapról letölthető. 

VI. A Helyi Építési Szabályzat vonatkozásában az alábbi 
döntést hozza 

 A jogszabályi harmonizáció érdekében szüksé-
ges módosításokat elfogadja 

 Az egyes általános és övezeti, építési övezeti 
előírások vonatkozásában, a jelentős szabályo-
zási változások esetében egyenként határoz az 
alábbiak szerint: 

A táblázat a honlapról letölthető. 

VII. Az Örökségvédelmi Hatástanulmányt elfogadja 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert: 

- a jelen döntésekkel kapcsolatos feladatok el-
látásra; továbbá 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt és a főépítészt: 

- a kapcsolódó szakmai feladatok előkészíté-
sére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
241/2015. (XII. 16.) határozata 

A Viadukt SE részére nyújtott kölcsön szerződésről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. módosítja a 152/2015. (IX. 1.) határozat 1. pontját az 
alábbiak szerint: 

„a Viadukt SE Biatorbágy részére a Biatorbágy, Kolozsvári 
utcai TAO beruházás befejezésének biztosítására, az utófi-
nanszírozás miatt 40.038.020 forint kölcsönt folyósít,” 

2. módosítja a 152/2015. (IX. 1.) határozat 2. pontját az 
alábbiak szerint: 

„a kölcsönt kamatmentesen, 2015. december 15-i határidővel 
biztosítja,” 

3. a Viadukt SE kérelmére a Biatorbágy, Kolozsvári utcai 
TAO beruházás befejezésének biztosítására további 
6.292.666.- forint támogatást ad, 

4. a támogatás felhasználása 2015. december 31., 

5. felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módo-
sításának, és a támogatási szerződésnek a megkötésére, a 
jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének242/2015. (XII. 16.) határozata 

A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – 
Közbeszerzési eljárás kiírása a Biatorbágy, Karinthy Fri-

gyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló iskola-
épület bővítésének projekttervezési feladataira 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § 
(1) bekezdése alapján a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. 
szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló iskolaépület bővíté-
sének projekttervezési feladataira hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárást indít, 

2.  a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 

- Vikár és Lukács Építész Kft.  

- Másfél Építész Stúdió Kft. 

- TSPC Építész Kft. 

- B Verzió Építésziroda Kft. 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívás szerinti közbeszerzési eljárás 
megindítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési, Beruházási Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
243/2015. (XII. 16.) határozata 

Az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatás-módosítási 
kérelméről 

1. Az Ohmüllner Márton Alapítvány kérelmére Biatorbágy 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi a 
2015. évi civil pályázaton elnyert támogatásról szóló „Támoga-
tási szerződés” módosítását, a zarándokútra nyert 120 000 Ft 
2016. évi felhasználását. E tétel új elszámolási határideje: 
2016. május 31. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés-módosítás aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésére. 

Határidő: 2016. január 10. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
244/2015. (XII. 16.) határozata 

Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatásokra kiírt köz-
beszerzési eljárás elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
173/2015. (IX.24.) határozatában „Biatorbágy Város közigaz-
gatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások-
ra” a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 89. § (2) 
bekezdése d) pontja alapján közbeszerzési eljárást indított. 

A képviselő-testület: 

1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megál-
lapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése eredménye-
sen és érvényesen lezáródott, 

2) nyertes ajánlattevőként a Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfe-
hérvár, Sörház tér 3.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a nyertes 
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a doku-
mentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételek-
nek, 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatte-
vővel a szerződést megkösse, 

4) a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2016. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

A beérkezett ajánlatokról készült összegezést a határozat 
melléklete tartalmazza. 

Határidő: szerződéskötésre 2015. december 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
245/2015. (XII. 16.) határozata 

Vállalkozási szerződés a Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon 
kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. üte-

mének építési engedélyezési tervdokumentációja és kivi-
teli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
172/2015. (IX.24.) határozatában a közbeszerzésekről szóló 
2011. CVIII. törvény 94. § (2) bekezdése c) pontja alapján 
„Vállalkozási szerződés a Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon 
kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének 
építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek 
elkészítésére” közbeszerzési eljárást indított. 

A Képviselő-testület: 

1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megál-
lapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése eredménye-
sen és érvényesen lezáródott, 

2) nyertes ajánlattevőként a Leták és Tamás Építésziroda 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1126 Budapest, 
Vöröskő u. 21.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a nyertes aján-
lattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumen-
tációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatte-
vővel a szerződést megkösse, 

4) a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2016. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

A beérkezett ajánlatról készült összegezést valamint a szerző-
dés tervezetét a határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: szerződéskötésre 2015. december 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 


