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R E N D E L E T  
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési 
nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 

13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 1. számú melléklete e 
rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 
 
(2)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 2. számú melléklete e 
rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. 

2.§ Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fize-

tendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. 
számú rendelet 2. számú melléklete e rendelet 3. 

melléklete szerint módosul. 
 

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Tarjáni István dr. Kovács András 

polgármester jegyző 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
10/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-
szolgáltatás ellátásáról szóló Biatorbágy Város Önkor-

mányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VI.28.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulla-
dékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésé-
nek felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-

szolgáltatás ellátásáról szóló Biatorbágy Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 17/2013. (VI.28.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése a 
következőkkel egészül ki:  
„(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban 
együtt: ingatlantulajdonos) ideértve azt az esetet is, amikor az 
ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa. 
Ahol e rendelet ingatlantulajdonost említ, az alatt a Ht. 2. § (1) 
bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználót kell 
érteni.” 
 
2.§ A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezés lép: 
„(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe 
venni. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses 
jogviszony a Ht. szerinti szerződéses jogviszony keretében 
törvény erejénél fogva e rendeletben rögzített feltétekkel jön 
létre.” 
 
3.§ A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:  

„(1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére 
köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást 
vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.  
Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri hivatala a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján az ingatlantulajdonosok nevét, lakcímét és értesítési 
címét adja ki a Közszolgáltató részére az egyes ingatlantulaj-
donosok 7. § (3) bekezdés szerinti megkeresések és a hulla-
dékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. 
rendelet szerinti hulladékgazdálkodási bírság behajtásának 
céljából.  
 
4.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(2) Az ingatlantulajdonos, természetesen személy esetén a 
13. §-ban meghatározott közszolgáltatási szerződés megköté-
séhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyes adatok közül a családi és utónevét, lakóhelyének, 
tartózkodási és értesítési helyének címét - és amennyiben az 
utóbbi címek nem azonosak a közszolgáltatás helyével – a 
számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, vala-
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mint a fenti személyes adatainak változását követően 8 napon 
belül bejelenteni. 
 
5.§ A Rendelet 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal (és vállalko-
zásokkal, intézményekkel) a 13. § szerinti tartalommal egyéni 
szerződéseket köt. A Közszolgáltató a Biatorbágy Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri hivatala által a 3. § (1) bekez-
dése szerint kiadott adatok alapján levélben felkeres minden 
ingatlantulajdonost a szerződés megkötésére. A szerződésben 
az ingatlantulajdonosok választják meg, hogy mekkora űrtar-
talmú gyűjtőedényre kívánják a kötelező közszolgáltatást 
igénybe venni. A szerződések visszaküldési határideje a meg-
keresést követő 15 nap, ezt követően a vissza nem küldött 
szerződések automatikusan 120 literes gyűjtőedényre, e ren-
delet 7. § (7) bekezdésében felsorolt esetekben a 120 literes 
gyűjtőedényt alapul véve a Ht. valamint e rendelet szerinti 
feltételekkel törvény erejénél fogva jönnek létre.  
 
6.§  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 

kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Az 5. § e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatály-
ba. 

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
11/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ában foglalt kötelezettsé-
ge alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 
zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete 
végrehajtásának 
 

a.) bevételi főösszegét 
4.157.668,- eFt-ban, 

 azaz négymilliárd egyszázötvenhétmillió hatszázhatvan-
nyolcezer forintban, 
 
b.) kiadási főösszegét 
3.392.958,- eFt–ban, 

azaz hárommilliárd háromszázkilencvenkétmillió kilenc-
százötvennyolc forintban, 
jóváhagyja. 

 
(2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a 
rendelet mellékletei tartalmazzák. 
 
2.§. (1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetési pénzma-
radványának összegét ,1.072.930 -eFt-ban állapítja meg.  
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány össze-
gét 1.072.930,-eFt központi költségvetési támogatás elvonása 

csökkenti. 
 
3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-
testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.01.) ön-
kormányzati rendelete. 

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

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

1. Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltő 

természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Biator-
bágy Város közigazgatási határain belül az e rendeletbe ütkö-
ző cselekmények valamelyikét követi el. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabá-
lyai a közösség érdekében meghatározott azon szabályok 
összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyu-
galmát biztosítják. 
 
(3) E rendeletben a közösségi együttélés szabályaival ellenté-
tes magatartás az a cselekmény, mulasztás, vagy jogellenes 
állapot fenntartása, amely a rendeletben meghatározott kö-
zösségi együttélés szabályaiba ütközik. 
 
(4) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait 
sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mu-
lasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés 
vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mu-
lasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jog-
szabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 
 
2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatar-

tások 
 
Közterületek elnevezésére valamint azok jelölésére vonat-

kozó szabályok megszegése 
 
2. § Aki a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről 

szóló 8/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendeletben foglaltakat az aláb-
biakkal megsérti: 
a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más mó-
don tájékoztató jellegét megszünteti, 
b) utcanév táblát, emlék táblát jogtalanul kihelyez vagy eltávo-
lít, 
c) házszámtábla kihelyezését elmulasztja, 
természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 
2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

Védett értékek megrongálása 

 
3. § Aki  

a) az építészeti értékek helyi védelméről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 4/2006.(05.25.) Ör. számú 
rendeletében helyi védettség alá helyezett értéket megrongál-
ja, megsemmisíti,  
b) a védett értékek megjelölését megrongálja, eltávolítja, 
természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 
2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
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Helyi természeti védettség alá helyezett értékek rongálása 
 
4. § Aki 

a) a helyi természeti védettség alá helyezett értékeket meg-
rongálja, megsemmisíti, 
b) nem biztosítja a természeti értékek helyi védelméről szóló 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2006. (05.25.) 
Ör. számú rendeletben természetvédelmi kezelési tervekben 
foglaltakat - amennyiben a cselekmény súlyosabbnak nem 
minősül, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szerveze-
tek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 
 

Temetkezési szabályok megsértése 

 
5. § Aki a temető használatának, a köztemetők rendjének a 

temetőkről és a temetkezésről szóló Biatorbágy Nagyközség 
Képviselő-testülete 20/2007. (12.31.) Ör. sz. rendelet 4. § és 
6. §-ában meghatározott szabályokat megsérti, természetes 
személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 
A település nevének, címerének, zászlajának jogosulatlan 

használata 

 
6. § Aki az önkormányzatnak a „Biatorbágy” névhasználat 

szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról 
és azok használatáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati ren-
deletében meghatározott jelképeit engedély nélkül, vagy a 
használatra vonatkozó engedélytől eltérő vagy a közösséget 
sértő módon használja fel, természetes személy esetén 200 
000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújtható. 
 
 
A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szabá-

lyok megsértése 
 
7. § Aki a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormány-
zati rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontjában, a 9. § (4) bekez-
désében valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltakat meg-
sérti, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi sze-
mélyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 
 
 

Közterület rendeltetéstől eltérő használata 
 
8. § (1) Aki a közterületek használatáról szóló Biatorbágy 

Nagyközség Képviselő-testülete 9/2007. (05.03.) Ör. sz. ren-
delete 4. § (1) bekezdésében, a 4. § (3)-(8) bekezdéseiben és 
az 5. §-ában meghatározott ingatlanok, közterületek tisztántar-
tására vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, természetes 
személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

(2) Aki a közterületek használatáról szóló Biatorbágy Nagykö-
zség Képviselő-testülete 9/2007. (05.03.) Ör. sz. rendelete 6. § 
(2), (4), (6)-(9) bekezdéseiben, és a (11) bekezdésében vala-
mint a 7. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket 
nem tartja be, természetes személy esetén 200 000 forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható. 
 
 

A kerti hulladék nyílt téri égetése 
 
9. § Aki a kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló Biatorbágy 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) 
önkormányzati rendeletének 5.§-ban foglalt rendelkezéseket 
nem tartja be,  
természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 
2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

3. A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság 
 
10. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együtt-

élés magatartási szabályai bármelyikét megszegi vagy meg-
sérti, azzal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény-
ben (a továbbiakban: Ket.) foglaltak teljesülése esetén 50 000 
forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 
 
(2) A közigazgatási bírság valamint a helyszíni bírság össze-
gének megállapításakor figyelemmel kell lenni a Ket. 94/A. § 
(1) bekezdésében foglaltakra. 
 
(3) A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülmény-
ként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt koráb-
ban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet 
szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. 
 
(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő maga-
tartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a köz-
igazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalom-
mal is kiszabható. 
 
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tás csekély súlyára tekintettel az (1)-(2) bekezdésben foglalt 
szankció helyett a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerint kell 
eljárni. 
 

4. Eljárási szabályok 
 
11. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság 

valamint helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör 
gyakorlását Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jegyzőre ruházza át. 
 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. 
rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 
a) fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni 
bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jöve-
delemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövede-
lemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja, 
b) ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási 
bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától 
nem lehet eltekinteni, 
c) a fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesí-
teni kell, 
d) a fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelen-
létében kell meghallgatni. 
 
(3) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás 
miatti eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró sze-
mély észlelése alapján hivatalból indul. 
 
(4) A közigazgatási hatósági eljárás  
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselek-
mény elkövetésétől, 
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b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártától, 
c) jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogellenes állapot észlelésétől  
indítható meg a Ket. 94/A. § (2) bekezdésében foglalt határ-
időkre figyelemmel. 
 
(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésé-
től számított 30 napon belül kell megfizetni. 
 
(6) A helyszíni bírságot a helyszíni bírság kiszabásáról szóló 
döntés közlését követő 30 napon belül kell megfizetni. 
 
(7) A közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot 
átutalási postautalványon vagy banki átutalással a Biatorbágyi 
Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 
12. § (1) Ez a rendelet 2014. november 2. napján lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselek-
ményekre és mulasztásokra kell alkalmazni. 
 
13. § Hatályát veszti a „Biatorbágy” névhasználat szabályairól, 

valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok 
használatáról szóló 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
14. §-a és az azt megelőző alcím. 

Tarjáni István dr. Kovács András 

polgármester jegyző 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségve-
téséről szóló 5/2014. (III.01.) önkormányzati rendelete 

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  2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. 
évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) Ör. rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet 
lép. 
2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet 
lép. 
3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet 
lép. 
4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú mellék-
let lép. 
5.§.  A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú mellék-
let lép. 
6.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
lép. 
7.§   A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet 
lép. 

8.§   A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet 
lép. 
9.§   A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú mellék-
let lép. 
10.§   A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú mellék-
let lép. 
11.§.  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 
14/2014.(V.23.) számú önkormányzati rendelet 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségve-
téséről szóló 5/2014. (III.01.) önkormányzati rendelete 

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 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.01.) Ör. rendeletét 
(a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
1.§.  A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet 
lép. 
2.§.  A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet 
lép. 
3.§.  A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet 
lép. 
4.§.  A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú mellék-
let lép. 
5.§.  A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet 
lép. 
6.§   A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet 
lép. 
7.§   A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet 
lép. 
8.§   A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú mellék-
let lép. 
9.§   A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet 
helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú mellék-
let lép. 
10.§.  Jelen rendelet kihirdetése 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- testülete 
15/2014 (V. 29.) önkormányzati rendelete 

”Biatorbágy Város Díszpolgára” cím adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés i.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el:  
1.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

attól a céltól vezérelve, hogy a kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint 
személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állít-
hassa példaként a jelen és az utókor elé, Biatorbágy Város 
Díszpolgára díjat alapít. 
(2) Biatorbágy Város Díszpolgára díj adományozható olyan, a 
településhez kapcsolódó személynek, aki biatorbágyi kötődé-
sű és tevékenységével a településnek hírnevet szerzett vagy a 
település anyagi és szellemi értékeit gyarapította. 
 
2.§ (1) A díszpolgári címet írásban benyújtott kérelem alapján 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete ado-
mányozza. A kérelmet írásban Biatorbágy Város Polgármeste-
ri Hivatal útján, a Polgármesterhez kell benyújtani. A kezde-
ményező köteles az adományozás alapjául szolgáló indoklását 
részletesen előadni. 
(2) A díszpolgári cím adományozását bárki, így a település 
lakosai is kezdeményezhetik.  
(3) A kitüntetés odaítélése indokolt esetben, alkalomszerűen 
történik. 
(4) A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatot az 
ügyrendi feladatok ellátására létrehozott bizottság előterjesz-
tése alapján, a Polgármester terjeszti – az (1) bekezdés sze-
rinti kérelem beérkezését követően ülésező – a Biatorbágy 
Város Önkormányzata Képviselő- testülete elé. 
(5) A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 
(4) bekezdésben meghatározott ülésén a Polgármester ismer-
teti a díszpolgári címben részesülő személy(ek) nevét, vala-
mint a díszpolgári cím adományozását tanúsító oklevél tartal-
mát. 
(6) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a 
díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet a dísz-
polgári házastársának, vagy örökösének kell megküldeni. 
 
3.§ (1) Biatorbágy Város Díszpolgára a közösség elismerését 

kifejező, a település címerével díszített oklevelet kap. 
(2) Az oklevél tartalmazza: 
a) az adományozó megjelölését; 
b) a település címerét; 
c) a díszpolgár nevét és lakóhely településének nevét; 
d) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. 
4.§ (1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat 

egy példányát - a díszpolgári címben részesülő, ill. elhunyt 
személy esetén házastársának vagy örökösének értesítése 
mellett – a Polgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni. 
(2) A díszpolgárokról a Jegyző nyilvántartást vezet. 
 
5.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Tarjáni István dr. Kovács András 
polgármester jegyző 

 

H A T Á R O Z A T O K  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2014. (IV.30.) határozata 

A polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésé-
ről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Önkormányzatának a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pol-
gármesteri Hivatalban 2014. december 22. napjától 2015. 
január 2. napjáig igazgatási szünetet rendel el.  
Az igazgatási szünet alatt a polgármesteri hivatal zárva tart. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. november 30. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2014. (IV.30.) határozata 

Pályázati kiírás előkészítése állati hulladék ártalmatlanítá-
sáról, kóbor állatok begyűjtéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázati kiírás előkészítése állati hulladék ártalmatlanításáról, 
kóbor állatok begyűjtéséről szóló előterjesztést megtárgyalta 
és támogatja, hogy a helyi állatvédő szervezetek bevonásával 
kerüljön megszövegezésre a végleges pályázati kiírás. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2014. (IV.30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi intézmény-
felújítási programjáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi 
intézmény-felújítási programjáról szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület az intézmény-felújításra rendelkezésre 
álló 30.000.000,- forintos  költségkeret figyelembevételével a 
2014 évi. intézmény felújítási munkákat meghatározta. 
A képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1. számú melléklet, táblázatban felsorolt felújítási munkákra 
vonatkozó szerződéseket megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2014. (IV.30.) határozata 

Dr. Meisels Erzsébet fogorvosi-praxisértékesítési kérelmé-
ről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. 
Meisels Erzsébet fogorvosi-praxisértékesítési kérelméről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
A képviselő-testület jóváhagyja a 2014. április 4. napján aláírt 
Biatorbágy 1. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó 
feladat-ellátási szerződést, tekintettel arra, hogy a BAUMANN 
ÉS DENTAL MARKETING Kft az előszerződésben foglalt 
kötelezettségeit teljesítette.  
 
Határidő: 2014. május 5. 
Felelős: polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2014. (IV.30.) határozata 

A köznevelés támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

1. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a köznevelés támogatására ki-
írt pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. Ennek 
részeként a 120 órás kötelező továbbképzések telje-
sítéséhez szükséges szűkös állami források ellenté-
telezéseképpen az eredeti kiíráson túlmenően támo

gatja a 2014. évi pályázat keretből a pedagóguskép-
zésre benyújtott pályázatok időarányos részét. 

 
2. A képviselő-testület a köznevelés 2014. évi támoga-

tására kiírt pályázatra benyújtott pályázatokat az 
alábbi támogatásban részesíti: 

 

 

INTÉZMÉNY PÁLYÁZATI CÉL TÁMOGATÁS 
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további szakképesítés megszerzése (2014/15-re 2 félév) 224 000  

kötelező 120 óra 16 fő 768 000  

szakmai eszköz (Meserét, kis eszközök) 80 000  

szakmai eszköz (Meserét-Mozgásfejlesztés, ugróiskola gumiburkolaton ) 0  

szakmai eszköz (logopédia) 41 550  

szakmai eszköz (fejlesztő pedagógia) 304 800  

szakmai eszköz (nemzetiségi) 80 000  

projektnap (Csicsergő) 120 000  

projektnap (Meserét-Gyermeknap) 80 000  

intézményi könyvtár (szakmai) 80 000  

intézményi könyvtár (szülői) 0  

ÖSSZESEN 2920 1 778 350  

Pest Megyei 
Pedagógiai 
Szakszolgálat 

szakmai eszköz (14 év felettiek vizsgáló tesztje) 0  

szakmai eszköz (diagnosztikai eszk. 3-14 éveseknek) 135 000  

ÖSSZESEN 5400 135 000  

Pászti Miklós 
Alapfokú Művé-
szeti Iskola 

tanulói szociális támogatás (Métafesztivál buszköltség) 200 000  

szakmai eszköz (1 db használt tuba) 500 000  

szakmai eszköz (1 db szaxofon) 0  

szakmai eszköz (1 db klarinét) 200 000  

testvérvárosi pr. (néptáncfeszt. Gyergyóremete, busz)  480 000  

testvérvárosi pr. (néptáncfeszt. Gyergyóremete, viselet)  150 000  

testvérvárosi pr. (néptáncfeszt. Gyergyóremete, ajándék)  10 000  

csapatépítés/továbbképzés (szállás, étkezés) 0  
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ÖSSZESEN   1 540 000  

Magyar Műhely 
Általános Műve-
lődési Központ 
Czuczor Gergely 
Tagiskola 

kötelező 120 óra (2 fő, kooperatív tanulásszervezés) 96 000  

szakmai eszköz ( Mini HIFI) 0  

szakmai eszköz (népzenei CD-k) 15 000  

szakmai eszköz (tematikus térképek) 0  

szakmai eszöz (2 db játszó szőnyeg) 0  

projektnep (Pünkösd) 31 000  

projektnap (Advent) 20 000  

projektnap (sportnap) 16 000  

tanulói szociális támogatás (Szentendre, buszköltség) 20 000  

tanulói szociális támogatás (Hanság, buszköltség) 30 000  

tanulói szociális támogatás (Hanság, családok tám.) 20 000  

tanulói szociális támogatás (Ability Park, belépőjegyek) 37 000  

ÖSSZESEN 6951 285 000  

Ritsmann Pál 
Német Nemzeti-
ségi Általános 
Iskola 

további szakképesítés (német tanár) 480 000  

további szakképesítés (pedagógus szakvizsga) 118 400  

szakmai eszköz (aktív táblarendszer) 482 600  

szakmai eszköz (digitális német nyelvoktató csomag) 13 198  

szakmai eszköz (német nyelvi puzzle) 6 086  

szakmai eszköz ( napközi, udvari játékok, sporteszközök) 80 000  

szakmai eszköz (napközi, készségfejl., építő játékok, sakk) 80 000  

szakmai eszköz (tornaeszközök, ugrókötél 15 db) 0  

szakmai eszköz (tornaeszközök, futball labda 45 000  

szakmai eszköz (tornaeszközök röplabda 0  

szakmai eszköz (tornaeszközök, pingpong ütő) 0  

szakmai eszköz (tornaeszközök, kosárlabda) 48 000  

szakmai eszköz (tornaeszközök mászókötél 21 000  

szakmai eszköz (tornaeszközök, röplabda háló 0  

szakmai eszköz (tornaeszközök, tornazsámoly 50 000  

szakmai eszköz (tornaeszközök, műanyag tornakarika 0  

szakmai eszköz (tornaeszközök, szivacs 50 000  

intézményi könyvtár (20 db szótár) 120 000  
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intézményi könyvtár (kötelező olvasmányok) 0  

intézményi könyvtár (egyéb ifjúsági irodalom) 0  

diákcsere (Herbrechtingen, utazási költség) 240 000  

tanulói szociális támogatás (nyelvi tábor 9 fő) 283 500  

ÖSSZESEN 5221 1 519 384  
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Saját fejlesztésű digitáblához projektor 0  

Saját fejlesztésű digitáblához vászon 0  

HP Elitebook 2740p tábla pc, digitáblához 0  

Számítógép beszerzése a nevelő testületnek, 2db 0  

Táblagép beszerzési projekt folytatása, oktatáshoz, 10 db 0  

Dokumentum kamera 0  

Egyéb interaktív oktatási anyagok 0  

Térképek beszerzése oktatáshoz 0  

Szavazórendszer hordtáskával, Activ Hub-al 0 

Szertári felszerelések, szemléltető eszközök 0  

Sportfelszerelések 0  

Technika órai szemléltető és segítő eszközök 0  

Tanári, igazgató berendezések, tároló szekrények 0  

Fénymásológép 0  

Nyomtatók, perifériák 0  

Projektnapok költségei 0  

Matematika 1-4 digitális csomag 150 000 

Ének-zene 1-4, digitális csomag 0 

Környezetünk titkai 2-4, digitális csomag 90 000 

Integrált anyanyelv, 2-4, digitális csomag 120 000 

Képes környezetünk atlasza 3-6, digitális csomag 0 

A természet matematikája, iskolai licenc 0  

Szorgalmi időben szervezett tanulmányi kirándulások támogatása 0  

Tanulmányi versenyek szervezése 0  

ÖSSZESEN 9000 360 000  
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további szakképesítés megszerzése (2014/15-re 2 félév ) 176 000  

további szakképesítés megszerzése (2014/15-re 2 félév ) 168 000  
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kötelező 120 óra (erkölcstan ) 47 920  

kötelező 120 óra (diszlexia prevenció) 96 000  

szakmai eszköz (2db tanári számítógép) 250 000  

szakmai eszköz (hordozható digitális zongora) 120 690  

szakmai eszköz (iskolarádió) 350 000  

szakmai eszköz (digitális térkép történelem oktatáshoz) 126 000  

szakmai eszköz (digitális térkép földrajz oktatáshoz) 140 000  

szakmai eszköz (biztonsági kamerarendszer) 359 590  

projektnap (egészségnevelési hét) 150 000  

projektnap (év végi, sportnap) 50 000  

projektnap (év végi, suli-vurstli) 130 000  

intézményi könyvtár (tankönyv támogatás) 200 000  

intézményi könyvtár (szótár) 35 000  

intézményi könyvtár (lexikon) 16 560  

intézményi könyvtár (egyéb ifjúsági irodalom) 10 920  

intézményi könyvtár (kötelező olvasmány) 25 280  

diákcsere (honismereti tábor, előkészítés, útiköltség) 50 000  

diákcsere (honismereti tábor, előkészítés, szállás) 12 000  

diákcsere (honismereti tábor, megvalósítás, buszköltség) 480 000  

diákcsere (honismereti tábor, 44 fő, étkezés) 264 000  

tanulói szociális támogatás  (97 tanuló) 600 000  

tanulmányi verseny szervezése (útiköltség+nevezési díj) 300 000  

ÖSSZESEN 6895,456053 4 157 960  

    9 775 694  

   

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2014. (IV.30.) határozata 

Biatorbágy, 3638/2 hrsz -ú ingatlan belterületbe csatolásá-
ról és a 3638/1 hrsz-ú ingatlan közterületi kiszabályozásá-

ról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtár-
gyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja 
a Biatorbágy 3638/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását és 
3638/1 hrsz-ú ingatlan közterületi kiszabályozását az alábbi 
feltételekkel: 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy-köz 10,5 m útszé-
lességre történő kiszabályozását irányozza elő. A kérelmező 
vállalja, hogy az útszélesítés céljára kiszabályozott 3638/1 
hrsz-ú területrészt az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadja közcélú felhasználásra. 

2 ) Kérelmező vállalja az ingatlanra eső csapadékvíz elveze-
téssel és az út kialakítással járó költségek viselését. 

3.)  Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a 
csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, járda és 
az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak 
költsége nem merülhet fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatko-
zó szerződés megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2014. (IV.30.) határozata 

Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti 1495 hrsz-ú 
ingatlan magán tulajdoni hányadának megvásárlásáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti 1495 
hrsz-ú ingatlan magán tulajdoni hányadának megvásárlásáról 
szóló előterjesztést.  

A képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslésben rögzí-
tett áron meg kívánja vásárolni az ingatlan fennmaradó ¾ 
tulajdoni hányadát. Az ingatlan vételárának fedezetét a 2014-
es költségvetésében általános tartalékkeret előirányzat terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-
vételi szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2014. (IV.30.) határozata 

Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városgondnokság 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatóját 
megtárgyalta és elfogadja. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2014. (IV.30.) határozata 

Lévai Mária kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Lévai Mária kérelméről szóló előterjesztést. A 
képviselő-testület a koncerthárfa cseréjéhez 300.000.- Ft 
összeggel – a Pászti Miklós Alapítványon keresztül – hozzájá-
rul. 

Felelős:   polgármester 
Határidő:   2014. május 6. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2014. (IV.30.) határozata 

A köznevelési intézményekben található játszóterek, játé-
kok felújításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a köznevelési intézményekben található játszóte-
rek, játékok felújításáról szóló előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 
köznevelési intézmények játszótereinek biztonságossá tétele 
érdekében, 2.000.000.- forintot átcsoportosít a 2014. évi költ-
ségvetésben szereplő, a játszótéri eszközök – Városgondnok-
sággal egyeztetett - karbantartása keretösszegből. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2014. (IV.30.) határozata 

Összefoglaló jelentés a belső ellenőrzés 2013. évi működ-
tetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja a 2013. évi összefoglaló belső elle-
nőrzési jelentést és a belső ellenőrzés 2013. évi működtetését. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2014. (IV.30.) határozata 

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértéke-
lésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtár-
gyalta a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményérté-
kelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról szóló 
előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedé-
lyezi a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők a 
közeljövőben felállításra kerülő értékelési rendszer alapján 
történő ösztönző rendszerének bevezetését és felhatalmazá-
sát adja az év végi bérmaradvány terhére történő kifizetések-
re. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014.december 31. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2014. (IV.30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 
hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli 

tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) c) 
pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indít a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kivite-
li tervezési feladatainak ellátására. 

A képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi szervezet-
nek küldte meg: 

- Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, 
Vöröskő u. 21.) 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményesen és érvényesen lezáródott. 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a Leták és 
Tamás Építésziroda Kft.-t (1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) 
hirdeti ki 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a határozat mellékletét képező szerző-
dést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 09. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2014. (IV.30.) határozata 

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő 
kérdésekről  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 516 000 
Ft + ÁFA forinttal támogatja Kun László: A sötétség diadala c. 
könyvének 100 példányszámú kiadását a 2014. évi költségve-
tésében erre a célra előzetesen kalkulált 1.544 320 Ft-os 
fedezetet terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:2014. szeptember 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2014. (IV.30.) határozata 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának Honvédné Üveges 
Ildikót megválasztja. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2014. (IV.30.) határozata 

Fedák József Testnevelés és Sport Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 3/2001.(04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján  
Ruip János.részére Fedák József Testnevelési és Sport Díjat 
adományoz. 

Felelős:   polgármester 
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Határidő:   2014. május 6. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2014. (IV.30.) határozata 

Az intézményi tanácsok megalakulásával és működésével 
kapcsolatos kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az intéz-
ményi tanácsok megalakulásával és működésével kapcsolatos 
kérdéseket és támogatja Tarjáni István polgármester részvé-
telét a Biatorbágyi Általános Iskola, Varga László képviselő úr 
részvételét a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Koleszár Kázmér képviselő úr részvételét a Pászti 
Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsának 
munkájában. 

Felelős: polgármester 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2014. (V.13.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 
hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli 

tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 
75/2014. (IV.30.) határozatának módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) c) 
pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indít a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kivite-
li tervezési feladatainak ellátására. 

A képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi szervezet-
nek küldte meg: 

- Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, 
Vöröskő u. 21.) 

1. A képviselő-testület 75/2014. (IV.30.) határozatával megál-
lapította, hogy a közbeszerzési eljárás eredményesen és 
érvényesen lezáródott. A képviselő-testület nyertes ajánlatte-
vőként a Leták és Tamás Építésziroda Kft.-t (1126 Budapest, 
Vöröskő u. 21.) hirdette ki. 

2. A beérkezett ajánlatról készült összegezést a határozat 
melléklete tartalmazza. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a jelen határozat mellékletét képező 
szerződést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 16. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2014. (V.13.) határozata 

A Biatorbágy, 8724/28 és 8743/1hrsz-ú ingatlanokkal ösz-
szefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Biatorbágy, 8724/28 és 8743/1hrsz-ú ingatla-
nokkal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület nem ért egyet a kártalanítási eljárásban 
hozott határozattal, így kéri annak bírósági felülvizsgálatát, 
valamint kéri a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A 
felülvizsgálati kérelem előkészítésére az önkormányzat jogi 
képviselőjét Dr. Juhász Andrea Juliannát kéri fel, és annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2014. (V.22.) határozata 

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy közbiztonságának hely-
zetéről szóló tájékoztatót. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2014. (V.22.) határozata 

Őszidő Nyugdíjas Klub kérelme 
(fonyódligeti üdülés támogatása) 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Őszidő Nyugdíjas Klub kérelmét, melyben a 
fonyódligeti üdülési díj mérséklését kérik. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Őszidő Nyugdíjas 
Klub tagjai 2014-ben 900.-Ft/fő összegért vehessék igénybe 
az önkormányzat fonyódligeti üdülőjét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2014. (V.22.) határozata 

A Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott 
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ támogatásáról szóló elő-
terjesztést. Biatorbágy Város Önkormányzata két éves időtar-
tamra (2014-2015.) támogatási szerződést kíván kötni a Bia-
torbágyi Korai Fejlesztő Központtal. A támogatás mértéke 

évente kerül meghatározásra. 

1. A Képviselő-testület 2014. évben 2,4 millió Ft-tal a 
2014. évi költségvetésének az Egészség Biatorbágy-
ért Program felhasználható szabad keret terhére tá-
mogatja a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ műkö-
dését. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés jelen határozatban foglalt 
szempontok szerinti elkészíttetésére és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2014. (V.22.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 
Az általános iskolák 2014/2015. évi tanteremigényéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az általános iskolák 2014/2015. évi tanteremigé-
nyét.  

a) A jelenleg rendelkezésre álló tantermek és a várhatóan 
2014. szeptember 1-jére elkészülő tantermek számá-
nak ismeretében nem támogatja a Biai Református 
Egyházközség kérelmét eggyel több tanterem biztosí-
tására a Szentháromság téri iskolaépületben. 

b) A Karinthy utcai épületben elhelyezést biztosít a Bia-
torbágyi Általános Iskola 1-4 évfolyamán 5 tanulócso-
portnak, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola számára 15 tanulócsoportnak. 

c) A Kálvin téri Szily-kastélyban elhelyezést biztosít a Bia-
torbágyi Általános Iskola 1-4 évfolyamán 11 tanulócso-
portnak. 

d) A Szentháromság téri Sándor-Metternich-kastélyban 
elhelyezést biztosít a Biatorbágyi Általános Iskola 5-8. 
évfolyamának összes tanulócsoportja számára, a 
Czuczor Gergely Tagiskola 1-3 évfolyamán 3 tanuló-
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csoport és az ügyviteli helyiségek számára valamint a 
Biai Református Általános Iskola 1-3 évfolyamának 3 
tanulócsoportja és ügyviteli helyisége számára. 

A Szentháromság téri épületben a tantermek és ügyviteli he-
lyiségek megosztását az ingatlanhasználati szerződés mellék-
letében kell rögzíteni 2014. június 30-ig. 

Felelős: polgármester 
Határidő 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2014. (V.22.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 
Óvodai csoportlétszámok meghatározásáról, engedélye-

zéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az óvodai beiratkozásról szóló előterjesztést és 
tekintettel a jelentkezők magas számára, hozzájárul a Bene-
dek Elek Óvodában 22 csoport 20+10 százalékos feltöltött-
séggel való működéséhez a 2014/2015-ös nevelési évben. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2014. (V.22.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola alapí-
tó okiratának módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola alapító okiratának módosításáról, a felvehető maximális 
tanulólétszám megemeléséről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola számára a Karinthy u. 4. szám alatti ingatlanban 
hosszú távon 16 tanulócsoport elhelyezését tudja biztosítani. 
A felvehető maximális tanulólétszám megemelése a korábbi 
352 főről 432 főre összhangban áll az önkormányzat által 
vállalt működtetői feladatok nagyságrendjével. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2014. (V.22.) határozata 

Pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanításáról, kóbor 
állatok begyűjtéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanításáról, kóbor állatok 
begyűjtéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

1. A képviselő-testület állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor 
állatok begyűjtésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a hatá-
rozat melléklete tartalmazza. 

2. A képviselő-testület a benyújtott pályázati anyagokat értéke-
lő bizottságának a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságot jelöli ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2014. (V.22.) határozata 

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi 
rendjével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Karinthy utcai általános iskola környezetének 
forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület a Karinthy utcai általános iskola környé-
kének forgalmi rendjét a lakossági javaslatokra tekintettel az 
alábbi szempontok figyelembevételével tervezteti meg: 

1. A Karinthy Frigyes utca támfal és járda kialakítása a 
9. és 19. sz. házakkal szemben: 

- A kerítés mellett lévő rézsű és lépcső elbontásá-
val gépjármű beálló és járda épüljön. A járda a 
terepviszonyoknak megfelelően rámpás kialakí-
tású és korláttal legyen ellátva. 

- Gyalogátkelő kialakítása a lépcsős bejárattal 
szemben. 

2. A Karinthy Frigyes utca induló pontjától a Karinthy-
Kossuth Ferenc utca sarok: a meglévő úttest mellé 
jobboldali kiegészítésül egy védőkorláttal ellátott, az 
utcaszintből kiemelkedő járda kerüljön területi elhatá-
rolásra, majd megtervezésre. A Karinthy Frigyes ut-
ca-Meggyfa utca sarkán lévő zöld sávig és onnan to-
vább a Meggyfa utcáig lehetővé téve, hogy erre a 
szakaszra került gyalogosok védett formában juthas-
sanak el a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola főbejáratáig. Ez a tervszakasz érinti a 
2181 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait, illetve a 2182 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosait. A pontos telekhatár ki-
tűzést követően velük az ügyben előzetesen tárgyalni 
szükséges az esetleges telekrészekről.  

3. A Kossuth Ferenc és a Kossuth Lajos utcák, mint 
eredendően a helyi forgalomra kialakított keskeny ut-
cák lakó-és pihenő övezetté változnak a megfelelő 
táblákkal és a jogszabályokban előírt kellékekkel. A 
képviselő-testület ezen a szakaszon ezzel az átmenő 
forgalmat megtiltja, a két utca viszont a Híd utcai 
csatlakozási ponttól egyetlen övezetet alkot. Az öve-
zet másik határa a Karinthy Frigyes utcai jelenlegi 
zöld sáv (későbbi parkoló) Kis köz felöli szélénél le-
gyen, jól láthatóan a Meggyfa-Karinthy F. utcai ke-
reszteződésből. Ezzel párhuzamosan a képviselő-
testület megszünteti a Karinthy Frigyes út 
egyirányúsítását. A megfelelő szakaszokon várakozni 
tilos táblákat helyez ki.  

4. A közlekedési átalakítás tervezésénél tekintettel kell 
lenni a csapadékvíz-elvezetési szempontokra is.  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Dr. 
Tálas-Tamássy Tamás Gyula részére „Biatorbágyért” kitünte-
tést adományoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Dr. 
Juhász Zsuzsanna részére „Biatorbágyért” kitüntetést adomá-
nyoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2014. (V.22.) határozata 

„Szász Gyula Egészségünkért Díj” adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján 
Dr. Meisels Erzsébetnek Szász Gyula Egészségünkért Díjat 
adományoz. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 20. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2005 (06.23.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Dr. 
Bernd Sipple részére „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” díjat 
adományoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2014. (V.22.) határozata 
„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2005 (06.23.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Peter 
Kiefner részére „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” díjat ado-
mányoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2005 (06.23.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Willi 
Pfalz részére „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” díjat adomá-
nyoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2005 (06.23.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Savas 
Tanti részére „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” díjat adomá-
nyoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2005 (06.23.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Mihail 
Nikolaou részére „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” díjat ado-
mányoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2014. (V.22.) határozata 

„Biatorbágy Városért Életműdíj” kitüntetés adományozá-
sáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2001 (04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Dr. 
Stierbach Imre részére „Biatorbágy Városért Életműdíj” kitün-
tetést adományoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2014. (V.22.) határozata 

„Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásá-
ról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Kitüntetések, cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
3/2001.(04.10.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Kiss-
Baranyiné Szilágyi Dórának „Török Henrik Pedagógus Díjat” 
adományoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2014. (V.28.) határozata 

a Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában 
iskolai tantermek kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény Harmadik Része 
és a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a Szily- kastély 
északi szárnyában tantermek kialakítása tárgyában hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 

1. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részé-
re küldi meg: 

1. POLIÉDER Kft. 
Székhely: 1039 Budapest, Hortobágy u 5. 
Cégjegyzékszám: 01-09-165003 

2. Q Design Kft. 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u 48. 
Cégjegyzékszám: 13-09-098952 

3. MARCO 2100 Kft. 
Székhely: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 19. 
Cégjegyzékszám: 13-09-071159 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbe-
szerzési eljárás megindítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 29. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2014. (V.28.) határozata 

„Szép Porta Biatorbágyért” Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5/2000. (05.01.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján 
Willinger Antal és felesége (Biatorbágy, Móricz Zsigmond u. 
5.) részére „Szép Porta Biatorbágyért” Díjat adományoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2014. (VI.12.) határozata 

a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem 
tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
100/2014. (V.28.) határozatával a közbeszerzésekről szóló 
2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdé-
se a) pontja alapján a Sándor-Metternich kastélyban tanter-
mek és tornaterem tervezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. 

1. A képviselő-testület a közbeszerzési bírálóbizottság javasla-
ta alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelé-
se eredményesen és érvényesen lezáródott. 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a BYL Bt.-t 

(székhely: 2051 Biatorbágy, Tópart utca 67.) hirdeti ki, tekintet-
tel arra, hogy nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati 
felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meg-
határozott feltételeknek. 

3. A beérkezett ajánlatról készült összegezést a határozat 
melléklete tartalmazza. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

5. A képviselő-testület a szerződés megkötéséhez szükséges 
3.495.000 Ft többletforrást 2014. évi költségvetésének általá-
nos tartalékkerete terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. június 23. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2014. (VI.12.) határozata 

a Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására 
indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
100/2014. (V.28.) határozatával a közbeszerzésekről szóló 
2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdé-
se a) pontja alapján a Szily- kastély északi szárnyában tan-
termek kialakítása tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. 

1. A képviselő-testület a közbeszerzési bírálóbizottság javasla-
ta alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelé-
se eredményesen és érvényesen lezáródott. 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a Q Design Kft.-
t (székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u 48.) hirdeti ki, 
tekintettel arra, hogy nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.

 

3. A beérkezett ajánlatról készült összegezést a határozat 
melléklete tartalmazza. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

5. A képviselő-testület a szerződés megkötéséhez szükséges 
25.102.345 Ft többletforrást 2014. évi költségvetésének álta-
lános tartalékkerete terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. június 13. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2014. (VI.12.) határozata 

„Biatorbágy Város Díszpolgára” cím adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
15/2014 (V.29.) Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Juhász 
Ferenc részére „Biatorbágy Város Díszpolgára” díjat adomá-
nyoz.

 

 

 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal    ELÉRHETŐSÉGEI 

Ügyfélszolgálat és nyitva tartás 
 

Polgármester 
Hétfő: 8.00-18.00 óráig  Tarjáni István 

Kedd: 8.00-16.00 óráig  Szerda 8.00-12.00 óráig 

Szerda: 8.00-16.00 óráig   

Csütörtök: 8.00-16.00 óráig  Alpolgármester 

Péntek: 8.00-14.00 óráig  Szakadáti László 

Elérhetőség 

 Szerda 8.00-12.00 óráig 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a.   

Tel: 06 23 310-174 mellék: 220, 235  Jegyző 

Fax: 06 23 310-135 

E-mail: hivatal@biatorbagy.hu 

Honlap: http://biatorbagy.hu 

 dr. Kovács András 

A Hivatal köztisztviselőinek ügyfélfogadási 
rendje 

 Szerda 8.00-12.00 óráig 

Hétfő 13.00-18.00 óráig   

Szerda 8.00-12.00; 13.00-16.00 óráig  Főépítész 

Péntek 8.00-12.00 óráig  Tamás Gábor 

A pénztár nyitva tartása 

 Hétfő 13.00-17.00 óráig 

Önkormányzati ügyek:  
Szerda 9.00−11.45 13.00−15.00 

 06 (30) 697-4118 

Hatósági ügyek: 
Csütörtök 9.00−11.45 13.00−15.00 

  

 


