
Iktatószám:T-6-8/2010

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 4-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Palovics Lajos polgármester
Wágenszommer István alpolgármester
Dr. Lelkes Péter alpolgármester
Makranczi László jegyző
Barabás József képviselő
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Dr. Győri Gábor képviselő
Fekete Péter képviselő
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Koósné Lévai Ildikó képviselő
Tarjáni István képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke 
Kanaki Lefter Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettes
Fabók Géza Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökének megbízásából

Az ülésen nem jelent meg:
Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottak:
Körmendi Judit Főépítész
Dr. Kovács András Igazgatási Osztályvezető
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó
Tóth Attila Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője
Benkő Cs. Gyuláné Biatorbágyi Általános Iskola Igazgatója
Jámbor Imre Karikó János Faluház és Könyvtár Igazgatója

Dr. Palovics Lajos: Köszönti a képviselőket. Javaslatot tesz a napirendi pontokra.

Dr. Lelkes Péter: Javasolja a mai költségvetési vita eredményességének érdekében az 1. 2. és a 
3. pontot törölni a napirendi pontok közül. 

Dr. Palovics Lajos: Dr. Lelkes Péter napirendre tett javaslatát befogadta.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  egyhangúlag  (13  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor, 
határozathozatal mellőzésével) mellett a következő napirend megtárgyalását fogadta el. 



Napirend

1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester, jegyző

Amennyiben a Képviselő-testület nem alkotja meg 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét:

2.) Biatorbágy Város 2010. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól
Előadó: Polgármester, jegyző

1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester, jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kecskés László képviselő megérkezett.

Kérdések

Szakadáti  László: Kérdezi  a  jegyző  úrtól,  az  önkormányzati  törvény  19.  §  (2)  alapján 
nyilatkozzon arról, hogy van-e Biatorbágynak szállítói szerződésen alapuló, jogszabályon alapuló 
vagy egyéb 90 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége a mai értéknappal. 

Válasz

Makranczi László:  Tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy a rendelkezésre álló információk 
alapján Biatorbágy Önkormányzatának nincs 90 napon túli lejárt tartozása.

Észrevételek, javaslatok:

Dr.  Lelkes  Péter: Azokat  a  javaslatokat,  amelyeket  a  KDNP  részéről  Mezey  Gabriellával 
közösen terjesztettek be, az Ügyrendi  Bizottság és Pénzügyi  Bizottság- egy kivétellel  minden 
pontjában elutasított. Igyekeztek a működési költségek csökkentést elérni, erre befogadó szándék 
nem volt,  ezért  ezeket  a  javaslatokat  ezennel  visszavonja.  A vitákkal  kapcsolatban elmondja, 
hogy a hétfői ügyrendi bizottsági ülésen a bizottság egy tagja a személye ellen olyan kirohanást 
rendezett, ami számára elfogadhatatlan. Sőt, a diktatúrákra jellemzően családtagját is belevonták 
abba, hogy véleményét megváltoztassa. Nem nevezi meg az illetőt, az ügyrendi bizottság elnöke 
megteheti ezt. 

Tajti László: Azért jött most már harmadszorra a testületi ülésre a költségvetés tárgyalásával 
kapcsolatban, mert úgy érzi, támogatnia kell és meg kell szavaznia ezt a költségvetést. A 2006-os 
választásokon, amikor a választók akaratából bizalmat kapott, tudta, hogy feladatokat is el kell 
végeznie, munkájával működőképessé kell tennie a várost, annak intézményeit.  Azért jött ide, 
hogy megszavazza a költségvetést, azért, hogy ne kelljen semmiféle kényszerköltségvetést hozni. 
Október végétől készült el a költségvetés. Meg volt minden lehetőség arra, hogy bárki módosító 
indítvánnyal  éljen.  A Településfejlesztési  Bizottság  meg  is  tette  javaslatát  a  képviselői  díjak 
csökkentésére, de a bizottság nem szavazta meg ezt. Ez az anyag már hónapok óta felszínen van, 
most  ezt  akarják  szétzilálni.  Kéri  a  polgármester  úr  befogadásokkal  kiegészített  költségvetés 
megszavazását képviselőtársaitól pártatlanul, lelkiismeretesen. 



Szakadáti  László:  Felolvassa  Biatorbágy Város  Képviselő-testületének  a  FIDESZ és  KDNP 
képviselőinek közös nyilatkozatát. (A nyilatkozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) Név 
szerinti szavazást kér. 

Dr. Palovics Lajos: Kér minden nyilatkozattevőt, hogy aláírásával lássa el az iratot.

Dr. Győri Gábor: Ügyrendi javaslata, hogy a továbbiakban vita nélkül szavazzanak. Tény, hogy 
a költségvetésnek nem volt ez idáig többsége. A félretájékoztatást és dezinformációkat jó lenne 
befejezni.  Szakadáti  László  kifejezte  a  FIDESZ  álláspontját,  és  visszautasítja  azt  a  fajta 
demokráciaellenes hisztériakeltést, amit a másik politikai oldal gerjesztett. Név szerinti szavazást 
kér.

 Tajti  László  Ügyrendi  indítványa,  hogy a  Szakadáti  László által  átadott  irományt  és abban 
meghatározottakat  a  polgármester  úr  akkor  hajtsa  végre,  ha  a  képviselő-testület  erre 
felhatalmazza. 

Dr.  Palovics  Lajos: A polgármesternek  többlet  feladatai  és  kötelezettségei,  valamint  többlet 
jogai is vannak törvény szerint. A felelőssége is megvan. A képviselőknek nem az a feladatuk és 
dolguk,  hogy egy szavazattal  „átengedjék”  a  költségvetést,  hanem hogy dolgozzanak.  Voltak 
javaslatok, sajnálja, hogy ez így zajlott és az októbertől zajló költségvetés munkájában ez csak 
most  derült  ki.  Az,  hogy  Biatorbágy  így  tudott  1990  óta  fejlődni,  hogy  kívánatossá  vált  a 
letelepedésre cégek és magánszemélyek számára egyaránt,  azt  mutatja,  hogy jól  dolgoztak és 
politizáltak 19 és fél esztendőn keresztül. Ez a költségvetés nem lehet rosszabb, mint bármely 
más település költségvetéséé. A költségvetésben szakmai munka van, számos egyeztetés előzte 
meg.  Szakmai  szervezetek  és  más  települések  vezetői  elismerik  ezt  a  munkát.  Nincs 
szégyellnivalója sem neki személy szerint, sem Biatorbágynak, ha ezt a beterjesztett költségvetést 
megszavazza.  Az ne  „szavaljon”,  aki  még  módosító  indítványt  sem tudott  ehhez  hozzátenni. 
Biatorbágy fejlődéséhez  semmi  köze  nincs  annak a  6  ellenszavazónak,  aki  nem akarja  ezt  a 
költségvetést megszavazni. Nyilvánvalóan ennek személyes okai vannak. 



Szavazás eredménye

Típusa: Névszerinti
Rendelet Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye                        Voks:           Szav%            Össz%   
Igen 8 61,54 57,15
Nem 5 38,46 35,71
Tartózkodik                                0                      0  ,00                 0  ,00  
Szavazott                                 13             100.00                    92  ,86  
Nem szavazott 1  7,14
Távol                                          0                                              0  ,00  
Összesen 14  100.00
Megjegyzés:

Dr. Lelkes Péter Nem szavazott
Barabás József Igen
Dr. Csontos János Igen
Dr. Kelemen Gáspár Igen
Koósné Lévai Ildikó Igen
Dr. Palovics Lajos Igen
Szakadáti László Igen
Tajti László Igen
Wágenszommer István Igen
Fekete Péter Nem
Dr. Győri Gábor Nem
Kecskés László Nem
Tarjáni István Nem
Varga László Nem

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  2010.  évi költségvetéséről szóló  3/2010  (03.05)  Ör. 
számú rendeletét 8 igen, 5 nem (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Dr. Lelkes Péter nem 
szavazott) mellett megalkotta. 

Dr. Palovics Lajos polgármester bezárta az ülést. 

k.m.f.

Dr. Palovics Lajos Makranczi László
polgármester jegyző


