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Iktatószám: T-69-1/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. január 19-én megtartott - 
közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 

Jelen vannak: 
Dr. Palovics Lajos polgármester 
Wágenszommer István alpolgármester 
Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
Makranczi László jegyző 
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Barabás József képviselő 
Fekete Péter képviselő 
Kecskés László képviselő, Mezőgazdaság Bizottság elnöke 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Koósné Lévai Ildikó képviselő 
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Tarjáni István képviselő 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

Meghívottak: 
Kanaki Lefter a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese 
Benkő Cs. Gyuláné Iskolaigazgató 
Jámbor Imre Faluház vezetője 
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető 
Révész Zoltán Titkársági Osztályvezető 
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető 
 

Az ülésen nem jelent meg: 
Dr. Győri Gábor képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke 
Rack Ferencné a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Fabók Gézáné a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Távolmaradását jelezte 
Török Lászlóné Igazgatási Osztályvezető 
Guttmann Szilvia Beruházási Osztályvezető 
 

 

Dr. Palovics Lajos: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
A kiküldött meghívóval egyezően javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - egyhangú szavazás mellett, határozathozatal 
mellőzésével (11 képviselő volt jelen a szavazáskor) - a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 2 

 
Napirend 
1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi munkatervéről 
Előadó: Polgármester 
2.) Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő társadalmi szervezetek 2009. évi támogatására 
Előadó: Polgármester 
3.) Közmeghallgatás 
a.) Biatorbágy Város 2009. évi költségvetési koncepciója 
b.) Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
 
1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi munkatervéről 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 Előadó: polgármester 
 
Tarjáni István és Kecskés László képviselők megérkeztek! 
 
Dr. Palovics Lajos: A korábban kiküldött anyaghoz a rendezvényterv is kiküldésre került, 
melyben minden fontosabb rendezvény szerepel. Annyi változtatás lehetséges a munkatervben, 
hogy a 2009. évi Európa Parlamenti választások várható magyarországi időpontjának figyelembe 
vételével pontos ismeretében a bizottsági, illetve testületi ülés időpontjai júniusban egy héttel 
elcsúszhatnak. 
 
Kérdés 
Szakadáti László: Átvezetésre került-e minden, amit kért? Úgy látja, hogy nem történt meg a 
Trianoni megemlékezés és a májusi sportnap átvezetése. A munkaterv, ugyanolyan pontatlan, 
mint volt, kérései nem kerültek bele. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A kéréseket nem vezettük át. A képviselő-testületnek van döntési jogköre, a 
bizottságok javaslatot tehetnek. A rendezvények lebonyolítására, szervezésére jött létre egy 
közművelődési intézmény: a Faluház. Az előterjesztése az eddigi biatorbágyi gyakorlat alapján 
készült. Szakadáti László javaslataival nem ért egyet. 
 
Hozzászólások 
 
Tarjáni István: Javasolja, hogy a felelősök megnevezésénél a bizottságok helyett, a bizottsági 
elnökök legyenek nevesítve. 
 
Szakadáti László: Kéri, hogy a Trianoni megemlékezés a rendezvénytervbe június 4-ére 
kerüljön. A sportnap pedig legyen kétnapos. Az iskolások pénteken, a lakosság pedig szombaton 
tud részt venni a rendezvényen. A sportnap legyen Városi Sportnap. 
 
Szakadáti László javaslata – 6 igen, 3 ellenszavazat, 4 tartózkodás – (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - nem nyerte el a szükséges többséget. 

Tarjáni István javaslata – 6 igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - nem nyerte el a szükséges többséget. 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás (13 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

1/2009 (01.19.)Öh. sz. 
határozata 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testület 2009. évi munkatervéről 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2005. (06. 02.) Ör. számú rendelete 11.§-ban foglaltak alapján a következők szerint határozza 
meg 2009. évi munkatervét. 
 
2009. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete szükség szerint, de legalább évi 11 alkalommal Szervezeti 
és Működési Szabályzata és munkaterve alapján ülést tart. 

A munkaterv nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a képviselő-testület a tervezettől eltérően, 
több alkalommal is ülést tartson.  
A képviselő-testületi üléseket megelőző héten – meghatározott időpontban – a Képviselő-testület 
bizottságai ülést tartanak a következők szerint: 

Hétfő 15 órakor (télen) 16 órakor (nyáron) – Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 

kedd     9 órakor – Pénzügyi Bizottság 
kedd  14,30 órakor Népjóléti Bizottság 
kedd  15 órakor – Településfejlesztési Bizottság 
szerda 14 órakor – Oktatási és Kulturális Bizottság 
szerda 17 órakor – Ügyrendi bizottság 
szerda  17 órakor – Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

A bizottsági ülések napjait a képviselő-testületi ülések napirendi pontjai után, az írásos anyagok 
beérkezésének tervezett dátumát követően adjuk meg a munkatervben. 
 

2 0 0 9 .  
 

Január 19. 
1. Közmeghallgatás 

- Biatorbágy város 2008. évi költségvetési koncepciója 
- A biatorbágyi lakosok és szervezetek közérdekű javaslatai 

 
Január 30. Budaörs Kistérség Többcélú Társulás tagönkormányzatai együttes 
képviselőtestületi ülése 
1. Beszámoló a Kistérség 2008. évi munkájáról  

Előadó: társulási tanács elnöke 
 
 
Február 26. 
1. 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előadó: Polgármester – Jegyző 
2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi intézmény-felújítási programjáról 

Előadó: polgármester 
3. Egyesületek, alapítványok támogatásának odaítélése  
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Előadó: polgármester, bizottságok elnökei 
4. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 2008. évi beszámolójáról 

Előadó:  
5. Képviselő-testület 2007-2008 évi működéséről 

Előadó: polgármester 
6. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról 

Előadó: 
7. Biatorbágy Város Szociális Térképének elkészítéséről  

Előadó: polgármester 
8. A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának megújított Közoktatási Intézkedési Tervének 

elfogadása 
Előadó: polgármester 

Az írásos anyagok beérkezésének határideje: február 11. 
Bizottsági ülések: február 16-18. 
 

Március 26. 
1. Az egyes szociális-, és személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekjóléti 

ellátások szabályozásáról 
Előadó: jegyző 

2. A Települési Környezetvédelmi Program által megfogalmazott 2008. december 31.-ig előírt 
feladatok megvalósulásáról 
Előadó: polgármester 

3. A fonyódligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről 
Előadó: polgármester 

4. Közterület felügyelet 2008 évi munkájának értékelése 
Előadó: jegyző 

5. 2009. évi közbeszerzési terv 
Előadó: jegyző 

Az írásos anyagok beérkezésének határideje: március 11. 
Bizottsági ülések: március 16-18. 
 

Április 30. 
1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló 
Előadó: Polgármester – Jegyző 

2. Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Polgármester 
Előterjesztésbe bevonandó: Budaörsi rendőrkapitány 

3. Tájékoztató a Mezőgazdasági Bizottság áprilisi határbejárásáról 
Előadó: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 

4. Biatorbágyi sport-, szabadidő és kulturális-völgy program tanulmánytervéről 
Előadó: alpolgármester 

5. Török Henrik Pedagógus Díj odaítélése (zárt ülés) 
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az írásos anyagok beérkezésének határideje: április 15 
Bizottsági ülések: április 20-22. 

Tájékoztató a város egészségügyi alapellátásáról – Népjóléti Bizottság 
Előterjesztők: háziorvosok, fogorvosok, védőnők 
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Május 28. 
1. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi tevékenységről. 
Előadó: jegyző, gyermekjóléti szolgálat vezetője 

2. Oktatási Intézmények oktatásszervezési feladatai. 
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
Az írásos anyagok beérkezésének határideje: május 13. 
Bizottsági ülések: május 18-20. 
 

Június 25. 
1. Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek 2009. évi eszközbeszerzési keret elosztása. 

Előadó:  
2. Biatorbágyi Általános Iskola és a Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai 

Programjának felülvizsgálata 
Előadó: polgármester 

3. „Biatorbágyért”, „Dévay Gyula Közművelődési Díj” „Geréby Imre Köztisztviselői 
Díj”önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt ülés) 
Előadó: Ügyrendi Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

Az írásos anyagok beérkezésének határideje: június 10. 
Bizottsági ülések: június 15-17. 

Oktatási Intézmények beszámolói - OKB 
 

Július (nyári szünet) 
 

Szeptember 3.  
1. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról 

Előadó: Polgármester – Jegyző 
Írásos anyagok beérkezésének határideje: augusztus 19. 
Bizottsági ülések: augusztus 24-26. 
 
Október 1. 
1. A tanévkezdés tapasztalatai az oktatási intézményben 

Előadó: Intézményvezetők 
Az írásos anyagok beérkezésének határideje: szeptember16. 
Bizottsági ülések: szeptember 21-23. 
Október 29.  
1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről 

Előadó: jegyző 
2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi Intézmény-felújítási Tervének végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
 
Az írásos anyagok beérkezésének határideje: október 14. 
Bizottsági ülések: október 19-21. 
 
November 26. 
1. Költségvetés III. negyedéves beszámolójának ismertetése. 
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Előadó: Polgármester 
2. 2010. évi költségvetési koncepció. 

Előadó: Polgármester – Jegyző 
3. Alapítványok, egyesületek, társadalmi és tömegszervezetek 2010. évi pályázatának kiírása. 

Előadó: Bizottságok 
4. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 

célokról 
Előadó: polgármester, jegyző 

5. Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testület Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 
időarányos végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

Az írásos anyagok beérkezésének határideje: november 11. 
Bizottsági ülések: november 16-18. 
 
 
December 10. 
 
1. Biatorbágy Város Képviselő-testület bizottságainak beszámolója a 2009. évi munkájukról 

Előadó: Bizottságok 
2. Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 

Előadó: polgármester 
3. Biatorbágy város 2010. évi rendezvény terve 

Előadó: Faluház vezetője, intézményvezetők 
 

Írásos anyagok beérkezése: november 27.  
Bizottsági ülések: november 30. és december 1-2. 
 
 
 

II. 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÁLLANDÓ TÉMÁI: 

I. Napirend tárgyalása előtti témák: 
 
a.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 

(Lehetőség szerint az előterjesztés írásos formában készül) 
Előterjesztő: Polgármester, alpolgármesterek 

 
b.) Beszámoló a testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről 

(kizárólag írásos formában) 
Előterjesztő: Polgármester, Bizottságok 

 
c.) Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

(kizárólag írásos formában) 
Előterjesztő: Jegyző 
 

II. A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: 
 
a.) Interpellációk (csak ha előzetesen írásban benyújtották) 
b.) Egyebek 
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III. 

 

FÓRUMOK 
 
Közmeghallgatás 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete munkatervében meghatározott módon legalább egy 
közmeghallgatást tart a költségvetési koncepció és a költségvetési terv elfogadása között. Más 
témákban és időpontokban is tarthat közmeghallgatást külön döntés szerint. 

 
Polgármesteri, képviselői beszámolók, tájékoztatók 
 
A polgármester és a képviselő-testület tagjai szükség szerint, de legalább évente egyszer 
beszámolót, vagy tájékoztatót tartanak munkájukról és meghallgatják a lakosság – akár szervezet 
képviseletében, akár egyénileg – közölt panaszait, észrevételeit, javaslatait az önkormányzat 
munkájával kapcsolatban. 

 
IV. 

 

ÜNNEPEK, JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK, KIEMELKEDŐ ÉVFORDULÓK 
 
(A nem teljes nyilvánosság előtt zajló megemlékezéseket az Ünnepeink című koncepció szerint 
tartjuk.) 
 
Január 23. A Magyar Kultúra Napja (megemlékezés január 25-én) 

Rendező: Faluház, Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Felelős: Faluház igazgatója 

 
Február 25. Kommunizmus áldozatairól való megemlékezés 

Rendező: általános iskola 
Felelős: iskolaigazgató 
 

Február 22. Kitelepítési emléktábla koszorúzása 
Rendező: Képviselő-testület 

 
Március 15. Nemzeti ünnep - Városi Ünnepség (március 15-én) 

Rendező: Faluház 
Felelős: Faluház igazgatója 
Előkészítés határideje: február 26. 

 
Április 25. Pászti Miklós Napok – Magyar Művészetoktatás napja 

Rendező: művészeti iskola igazgatója 
Felelős: művészeti iskola igazgatója 
Előkészítés határideje: március 26. 

 
Május 8.   Önkormányzati Sportnap 

Rendező: Képviselő-testület 
 

Május 30. Gyermeknap, az „Örülünk, hogy megszülettél” emlékplakett átadása. 
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Rendező: Faluház és Karikó János könyvtár 
Felelős: Faluház igazgatója  

Június 7. Nevelők napja: Pedagógusok köszöntése, „Török Henrik Pedagógus-díj” kitüntetés 
átadása, június első vasárnapját megelőző pénteken (június 5.) 
Rendező: Képviselő-testület  

 
Június 12. Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évzáró ünnepélye. 
 
Június 15. Biatorbágyi Általános iskola évzáró ünnepélye 
 
Június 26-29. Biatorbágyi Testvérvárosi napok 

Rendező: Képviselő-testület 
Rendezésben közreműködik: Faluház  

Július 1. Köztisztviselők napja 
 
Július 1. Semmelweis nap - Egészségügyi dolgozók köszöntése 
 Az ünnepnapot megelőző csütörtökön (június 25-én) 

Rendező: Népjóléti Bizottság 
Felelős: Bizottság elnöke 
Rendezésben közreműködik: Faluház és Karikó János Könyvtár 
Az előkészítés határideje: Június 18. 

 
Július 5. Torbágyi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú  

Rendező: Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 
Ünnepi misén részt vesz: Polgármester, Alpolgármesterek 
 

Július 11-12. Herbrechtingeni Városi Ünnep 
Részt vesz: (Képviselő-testület, hivatali tisztségviselők, egyházak, egyesületek később 
meghatározandó köre) 

 
Július 18-19. Gyergyóremetei Falunapok  

Részt vesz: (Képviselő-testület, hivatali tisztségviselők, egyházak, egyesületek később 
meghatározandó köre) 

 
Július 26. Biai Szent Anna-napi búcsú 

Rendező: Biai Római Katolikus Egyházközség 
Ünnepi misén részt vesz: Polgármester, Alpolgármesterek 

 
Augusztus 15. Kiti Falunap 

Részt vesz: (Képviselő-testület, hivatali tisztségviselők, egyházak, egyesületek később 
meghatározandó köre) 

 
Augusztus 18. Népművelők napja, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók köszöntése 

Rendező: Képviselő-testület 
 
Augusztus 20 - szeptember 13. Biatorbágyi Napok 

Rendező: Faluház 
Felelős: Faluház vezetője 

 
Augusztus 20.  Szent István nap – Állami ünnep 
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Városi ünnepség, „Biatorbágyért” kitüntetés átadása 
Rendező: Képviselő-testület 
Rendezésben közreműködik: Faluház kulturális csoportok, Társadalmi szervezetek 
Előkészítés határideje: július 25. 

 
Augusztus 21-22.  „Ez a Te napod”  Önkormányzati Ifjúsági Nap a Fő téren 

Rendező: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Fiatalok a Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület. 

 
Szeptember 5. Egészségnap  

Rendező: Egészségügyi és szociális intézmények és egyesületek 
 
Szeptember 13.  Torbágyi „nagybúcsú” (Mária szent neve)  

Ünnepi misén részt vesz: Polgármester, Alpolgármesterek,  
 
Szeptember 30. Önkormányzati nap – Ünnepi képviselő-testületi ülés keretében megemlékezés. 

Rendező: Képviselő-testület 

Október 1. Idősek Világnapja  
Az időseket köszöntő rendezvény később megállapítandó időpontban lesz. 
Rendező: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Felelős: Intézményvezető 
Előkészítés határideje: szeptember 7. 

 
Október 1. A Zenei Világnap 

A zenei rendezvény időpontja később kerül meghatározásra. 
Rendező: Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Faluház 
Felelős: Intézményvezetők 
Előkészítés határideje: szeptember 7. 

 
Október 23. Nemzeti ünnep - Községi ünnepség 

Rendező: Biatorbágyi Általános Iskola 
Felelős: Iskolaigazgató 
Az előkészítés határideje: október 1. 

Október 31. A Reformáció emléknapja  
Rendező: Református gyülekezetek 
Ünnepi istentiszteleten részt vesz: Polgármester, Alpolgármesterek 

 
November 2. Halottak napja  

Koszorúzás, megemlékezés Biatorbágy halottairól, illetve a Biatorbágyon elhunytakról 
Rendező: Képviselő-testület 
Előkészítés határideje: október 20. 

 
November 12. Szociális Munka Napja – Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

dolgozóinak köszöntése 
Rendező: Képviselő-testület 
Az előkészítés határideje: november 3. 

 
November 19. Szent Erzsébet napja 

„Örülünk, hogy megszülettél” emlékplakett átadása 
Rendező: Képviselő-testület 
Előkészítés határideje: október 21. 
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Részletesebben az „Ünnepeink 2009” évi programjában (mellékelve). 
 
 
A polgármester szabadságra megy: június 2 -12. 
 Július 27 - augusztus 14. 
 
 
 
2.) Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő társadalmi szervezetek 2009. évi 
 támogatására 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Palovics Lajos: A Biatorbágyon működő társadalmi szervezetek 2009. évi támogatására „A” 
és „B”(Szakadáti László által készített) jelű előterjesztés készült. Az „A” jelű előterjesztés 
alapján nem pályázhat nem jogi személyiségű szakkör, illetve szervezet. A Számvevőszék 
jelentésében kifogásolta, hogy a nem jogi személyiségű szakkörök az eddig alkalmazott pályázati 
rendszeren keresztül nem támogathatók. Támogatásuk a Faluházon keresztül oldható meg. 
Szakadáti László visszavenné ezeket a szervezeteket is a támogatási pályázat rendszerébe, a 
módosító javaslatot nem támogatja. 
Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő határidők nem tarthatók, a konzultációs 
időpont január 29. lehet, a beadási határidő február 9. 16. óra 30 perc, illetve a február 9-ei postai 
feladási dátum.  
Ezekkel a határidőkkel a februári határidőre elő lehet készíteni a pályázati anyagokat. 
 
Kérdés 
Kecskés László: A benyújtási határidő módosításával a többi határidő módosul-e? A március 2-
át hogyan kell értelmezni? Kibontási vagy értékelési dátum? 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A határidő-módosítás nem okoz gondot az elbírálásban. A februári 
képviselő-testületi ülésre elő lehet készíteni a pályázatokat. 
 
Hozzászólások 
Szakadáti László. 2008. december 12-ei ülésen polgármester úr levette a napirendről a pályázati 
kiírás előterjesztését, emiatt csúszott a folyamat. Nyomatékosítja, hogy nem tartja jónak azt, 
hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket nem támogatnák. A szervezeteknek az 
önállóvá válását támogatni kell. Nem minden szervezet akarja a jogi procedúrát magára vállalni. 
A jogi személyiség nélküli szervezetek kizárólag a Faluházon keresztül legyenek támogatva, így 
ötvöződik a múlt hagyománya és a jövő lehetősége. Más szervezetek is kaphatnak majd a 
jövőben így támogatást. Közösségteremtést kell támogatni. Nem gátolni kell az ilyen egyesületek 
megszületését, inkább támogatni kell.  
 
Tajti László: A pályázati kiírás jó. A kiírás 5. és 6. oldala tartalmaz olyan nyilatkozattételt, mely 
az érintettségre és összeférhetetlenségre is utal. Az egyesületek, szervezetek közpénzekből 
kerülnek támogatásra, ezért fontos a törvényesség betartása.  
 
Dr. Palovics Lajos: Szakadáti László véleménye szerint a pályázati kiírás nem volt jó, ezért 
vettette le decemberben a napirendről a téma tárgyalását. Most a Szakadáti László általa készített 
változatot is tárgyalják. A Faluház adott, és ad helyet a szakköröknek is, a támogatást is a 
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Faluházban egy hozzáértő személy kezelje. Így lesz jogszerű a támogatási rendszer.  
 
Szakadáti László: minden rendelkezésre állt december 12-én a döntéshez. A pályázati kiírás 
melléklete, illetve része az egyedi elbírálás alapján támogatott alapítványok pályázati kiírása is. 
Ez nem került a mellékletbe, ezért javasolja, hogy a tavalyi kiírás kerüljön határidők átírásával az 
egyedi elbírálású alapítványok támogatására. Kitart saját javaslata mellett. 
 
Dr. Kelemen Gáspár: a pályázatok értékelése az Ügyrendi Bizottság részéről a beérkezéstől 
számított 2 napon belül megtörténhet. A képviselő-testületnek kár a Számvevőszék javaslatával 
szembe menni. A Faluház vezetése minden szempontból alkalmas arra, hogy a nem jogi 
személyiségű szervezetek pénzügyi támogatásának lebonyolítását elvégezze. 
 
Dr. Lelkes Péter: Csupán annyit mond, hogy minden ilyen társadalmi szervezet, társulás a 
kultúra területén, amely szeretné önmagát ilyen-olyan formában általában ezek mindig 
kísérletek, vannak mögötte, vagy szárnybontogatások. Az országos gyakorlatot követjük akkor - 
és így van ez a Magyar Alkotók Egyesületében is- amikor nincs egyesület, akkor ez az 
intézmény felvállalja a ezeknek az emberek a támogatását, segítését. Véleménye szerint ebben az 
esetben a Faluház erre alkalmas. 
 
Fekete Péter: A Faluház keretében kaphatják meg a támogatást a nem jogi személyiségű 
szervezetek. Javasolja, hogy a szakkörök is adjanak be munkatervet, és a támogatási összegeik 
pedig kerüljenek bele a Faluház költségvetésébe, így a Faluházon keresztül kaphatják meg a 
támogatási összegeiket. 
 
Dr. Palovics Lajos: Az intézmények költségvetésében nevesítve vannak a tételek. Ahogyan 
eddig kaptak támogatást a szakkörök és szervezetek, ezután is megkapják azt, de nem lehet 
félredobni a Számvevőszék állásfoglalását és a jogszerű intézkedéseket. A Faluház vezetője 
bekéri ezektől a szakköröktől az éves munkatervüket, és ez alapján megkapják a támogatást. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 5 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2/2009. (01. 19.) Öh. számú 

határozata 
Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő társadalmi szervezetek 2009. évi támogatására 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki Biatorbágyon működő társadalmi 
szervezetek 2009. évi támogatására. 

A pályáztatás feltételrendszerét, a pályázati kiírás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. 
 
 
3.) Közmeghallgatás 
 
Dr. Palovics Lajos: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetési koncepciója 
megjelent a Biatorbágyi Önkormányzati Híradóban. A 2009. évi költségvetési tervezet 
összeállítása során kiemelt szempontként figyelembe kell venni a 2008-ban bekövetkezett 
gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait. Az 
Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, továbbá 
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az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek 
biztosítása. A fejlesztésekre kevesebb pénz marad, a megkezdett beruházások befejezését 
biztosítani kell. A képviselő-testület a költségvetési rendeletének összeállítása során kizárólag 
azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az 
Önkormányzatot. A költségvetés elfogadása előtt mindenképpen meg kell hallgatni Biatorbágy 
lakosságát, de ezen túlmenően a képviselő-testület szívesen veszi a lakosság javaslatait, 
véleményét. 
Kéri, hogy aki szólni kíván és szót kap, mondja be nevét és címét annak érdekében, hogyha 
valamilyen visszajelzésre igényt tart, akkor a visszajelzést meg tudják tenni. 
 
Hozzászólások 
Herman Gábor, Biatorbágy, Juhász Gyula u. 6. 
(Kérdéseit a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Az új lakópark lakója. Nem tagja egyetlen pártnak sem. A szomszédokkal körlevelezést végzett, 
ki milyen gondot lát a településen. A felmerülő problémákat csoportba szedte: 
Közlekedés, parkolás 
A lakópark 2. és a 3. ütem szűkebb utcáinak egyirányúsírására van-e terv, ugyanis egyre több a 
lakó, ezzel együtt a gépkocsik száma is. Az utcán parkoló autókat nehéz két irányból kerülgetni, 
nem beszélve a fokozott balesetveszélyről, az utcán játszó gyerekekről. A vasútállomáson egyre 
nehezebb a parkolás. Jó lenne, ha készülne arról egy terv, hogy hogyan lehetne itt parkolót 
kialakítani. Sajnos a Vasútállomás környéke gazdátlannak tűnik. Hogyan lehetne kulturáltabbá és 
tisztábbá tenni? Könnyebb lenne a Fővárosba a bejutás, ha az ipari parknál (Sasfészek pihenő) is 
fel lehetne jönni ingyen az autópályáról. Úgy gondoljuk, hogy a reggeli és esti torlódás, dugó 
kisebb lenne. Van-e valamilyen terv, arra, hogy a Pátyi út és az 1-es út (esetleg autópálya) között 
legyen valamilyen összeköttetés. A helyi járatú buszközlekedés megszervezése várható-e? Járdák 
tekintetében összefüggő és biztonságos járdafelületre lenne szükség a teljes lakópark területén, 
illetve az Ybl Miklós - Juhász Gyula utak hiányzó részein. Néhány helyen kevesebb, mint 100 
m-nyi járdafelület megépítése is elég lenne. Sokan közlekednek gyalog, babakocsival. Kérdéses, 
hogy a Juhász Gyula úton hol legyen a járda vonala? Jó lenne, ha a pékségnél lévő „S” kanyarnál 
- ott, ahol most megáll a busz - lenne közvilágítás. A Pátyi úton a lakóparkba menő Szili Kálmán 
út kereszteződése nagyon sötét és emiatt balesetveszélyes. Ha ez a terület nem belterület, akkor 
közérdekre hivatkozva belterületbe lehetne vonni, és ezzel ezen a szakaszon a közvilágítást és a 
járdát ki lehetne építeni és az útburkolat minőségét is lehetne javítani. 
Iskola és óvoda tekintetében örökzöld a téma, hogy lesz-e a lakóparkban vagy környékén 
általános iskola? Van-e már elmozdulás a nyári „nem tudjuk” helyzetből? Iskolabusz 
működtetése tervbe van-e véve? Több szülő jelezte, hogy az óvodába 17 óráig lehet a 
gyerekekért menni, mivel sokan Budapesten dolgoznak, ezért szükség lenne óvodai ügyeletre 18. 
30-ig. 
Az építkezések környékén az úttestre felhordott sarat senki sem takarítja el. Az építési 
engedélyeken szereplő kitétel, miszerint az építési törmeléket és szemetet konténerbe kell 
gyűjteni, és rendszeresen gondoskodni kell annak elszállításáról. Ehelyett „szeméttelepek” 
alakulnak ki, esetleg később ezek egy része elégetésre kerül. Sajnos a szelektív 
hulladékgyűjtéssel is vannak gondok. Többször kellene üríteni, és a helyüket is meg kellene 
változtatni. A Dévay utcai óvoda melletti szelektív-hulladékgyűjtő rossz helyen van. Javasoljuk, 
hogy a kerüljenek vissza a régi helyükre, ide lehetne telepíteni a bővítést. Erre a célra a pékség 
előtti parkolóval ellátott terület is alkalmas lehet. A szemétégetést, avarégetést jobban kellene 
ellenőrizni (pl. Ikersziget Kft.), mert a bejelentés után sem történik semmi. A parlagfű-irtást is 
fokozottabban kellene végezni. Az elmúlt hónapokban elszaporodtak a kóbor ebek a környéken. 
Ebben az ügyben is jó lenne gyors intézkedés. 
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Dr. Palovics Lajos: A Nyugati Lakópark területén lakók megkapják az Önkormányzati Híradót? 
 
Herman Gábor: Igen, megkapjuk. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: Az Önkormányzati Híradó tartalmazza a felvetések egy részére a 
válaszokat, a képviselő-testület döntéseit. A Vasútállomás területén lévő parkoló a MÁV 
tulajdonában van, akinél jelenleg is nagy a zűrzavar. Ezzel kapcsolatban felajánlotta az 
önkormányzat a segítségét, több észrevételt, felszólítás is történt, de jelenleg nincs változás az 
ügyben. A Sasfészek csomópont (Pátyi úti felhajtó) – a Zsámbéki-medence Regionális 
Területfejlesztési Társulás kérése volt: kerüljön bele a Budapesti Agglomerációs Rendezési 
Tervébe, mert így törvény kötelezheti Páty Önkormányzatát, arra hogy a településrendezési 
tervébe is bele kerüljön a csomópont. Ezek után már meg lehetett volna terveztetni és 
engedélyeztetni, és akkor egy vállalkozás finanszírozta volna, de Keller László (országgyűlési 
képviselő) sürgősségi indítványként vettette ki a Zsámbéki medence 13 településének 
indítványát, ezért a nehézség újra felmerült. Erre Biatorbágy Önkormányzatának külön 
felterjesztése is volt az Országgyűléshez és különböző kormányzati szervek részére. 
Helyi járattal kapcsolatban koncepció készül. A járatok gyarapodnak. A helyi járat előkészítése 
tervezés alatta van, amiben benne van az iskolai járat előkészítése is. A járdákkal kapcsolatos 
munka az ingatlanfejlesztő feladata. Az egyirányúsítással kapcsolatos lehetőségeket jogszabály 
írja elő. Parkolni csak telken belül lehet, az utcán nem lehet parkolni. Az itt lakók sajnos nem 
tartják be ezt, emiatt volt már bírságolás is. Az utak kezelője a Magyar Közút Kht, velük is 
nehézkes az egyeztetés, de a közvilágítási feladatokat is koncepcióban lehet megoldani, de 
jelenleg e feladatra egyre kevesebb a pénze az Önkormányzatnak.  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött az új iskola építéséről. Ez egy hosszú folyamat 
lesz. A megnövekedett gyermeklétszám elhelyezését az önkormányzat biztosítja. 
Az óvodai ügyelet kérését a tagóvoda-vezetővel kell megbeszélni. Ha van konkrét kérés, akkor 
lehet intézkedni az ügyelet kérdésében. 
A szelektív hulladékgyűjtés ügyében nyitott kapukat döngetnek. Ebben az évben elindult a házi 
szelektív hulladékgyűjtés, ami kényelmesebb és tisztább megoldást kínál a lakosságnak. Az 
ehhez szükséges gyűjtőzsákok kiosztása több alkalommal már megtörtént, de újabb gyűjtőzsák-
átadás is lesz.  
A parlagfű-irtással vannak már eredmények, de ez nem elég, további intézkedések valóban 
szükségesek.  
Az illegális hulladék-lerakás újra és újra ismétlődik, folyamatos az ellenőrzés. A felvetés jogos.  
 
Kecskés László képviselő elhagyta termet! 
 
Hozzászólás 
Óvári Szilárd (Biatorbágy, Rosenbach J. u.) 
Az említett gondokkal egyetért. A parkolással kapcsolatban elmondja, hogy valóban a telken 
belül kellene parkolni, de a vendégek nem tudnak ott parkolni. Erre megoldást kell keresni. Az 
utak veszélyesek, mert a gépkocsivezetők gyorsan mennek, főleg a Rosenbach J. utcában. 
Többször kérték az utca lakói a fekvőrendőr kialakítását. 
Konstruktív ötlete van. A Pátyi út és a Szily Kálmán út kereszteződésének kivilágítása fontos 
lenne. A Dózsa György út és az 1-e út kereszteződésében lámpa van, de lehetne segíteni a 
gyorsabb kijutást egy jobbra kanyarodó kiegészítő lámpával. A környéken több lakónak gondja 
volt az utcanév táblákkal. A Rosenbach utca és a Szent László utca sarkán nincs utcanév tábla. A 
hivataltól az egyik lakó azt a választ kapta, hogy nem tudják hová kitenni a táblát. Ez akkor 
probléma, amikor a levelek nem jutnak el a címzettekhez, mert napi rendszerességgel máshová 
dobja be a postás a leveleket. Ezen mindenképpen segíteni kellene. Egy kényesebb probléma, 
amely ugyancsak a Rosenbach utca lakóit (1-13 házszámig) érinti, hogy a Kinizsi utcában 
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lótartás folyik, és kellemetlen szagok terjengnek. A hasznos állattartás támogatható, de a ló 
hobby állat, és városlakók nem szívesen viselik el. A szelektív hulladékzsákok átvételéről szóló 
tájékoztatót később kapták meg a lakópark lakói, ezért a meghirdetett időpontban nem tudtak a 
zsákokért menni. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A tájékoztatás megoldására  az önkormányzat többféle megoldást keres. 
Sajnos a posta a vállalt kötelezettségét nem mindig teljesíti. Javasolja a honlap használatát a 
gyorsabb tájékozódás érdekében. A honlap tartalmazza a tájékoztatásokat, előterjesztéseket, a 
képviselő-testület rendeleteit, határozatait. 
 
Makranczi László: A Nyugati Lakóterület közlekedési rendjét a Közlekedési Hatóság határozza 
meg, nem önkormányzati hatáskör. Az önkormányzat vizsgálhatja a forgalomlassítás kérdését. A 
lakóterületen 20 km/h sebességgel lehet közlekedni. A felszólalónak igaza van abban, hogy a 
vendégek nem tudnak parkolni. Véleménye szerint a lakók vendégeinek parkolásával nem 
feltétlen kell Biatorbágy Önkormányzatának foglalkozni. Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, 
hogy az ingatlantulajdonosok parkolnak a közterületen. Most is előfordult, hogy a sószóró autó 
nem tudott az utcákba menni, az ott lakók parkolása miatt, és nem a vendégautók miatt. Ez nem 
csak a Nyugati Lakópark lakóira vonatkozik.  
A Vasútállomás és környékének rendbetételére a tervezés folyik. Ez egy buszpályaudvarnak 
épült és nem az elővárosi vasútra. A kistérségi összevont képviselő-testületi ülés január 30-án 
lesz, ennek egyik napirendje ezzel a problémával foglalkozik majd.  
A Sasfészeknél az autópályáról történő felhajtás ingyenessé tételét több éven keresztül 
kezdeményezte az önkormányzat, minden esetben elutasították. A Pátyi úti felhajtónak a tervei 
készen vannak, ennek folyik az engedélyezése. A budapesti egyeztető tárgyalásra Biatorbágyon 
kívül senki nem ment el, még a Pátyi Önkormányzat sem képviseltette magát.  
A Nyugati Lakóterület és a Pátyi úti közvilágítással kapcsolatban folyik az egyeztetés. A 
járdákkal kapcsolatban szintén egyeztetések folynak, nem az Ország út mellett lesz a járda, 
hanem a patak belső felén. Ez kapcsolódik a jelenlegi útfejlesztésekhez, a Szalonna, Zugor, 
Baross Gábor utca terveihez.  
A sárfelhordással kapcsolatban folyamatosan ellenőriznek a közterületes kollégák.  
A hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 4000 szórólap került kiküldésre az ünnepek előtt. Az 
Önkormányzati Híradó külön, a költségvetés koncepcióját tartalmazó számában most újra 
megjelent a zsákátvételek időpontja. A hivatal felvállalta, hogy aki nem tudott a zsákért jönni, az 
az új időpontokban átveheti. Az Önkormányzat honlapján a felhívás megtekinthető. A 
parlagfűvel kapcsolatos kérdés belterületen a Jegyző, külterületen a növényvédelmi 
állomásokhoz tartozik. Konkrét bejelentésekre azonnal lehet intézkedni. Az önkormányzat 
szerződés keretében intézkedik a kóbor ebek begyűjtéséről. Konkrét bejelentés szükséges. 
A Dózsa György úttal kapcsolatban több vizsgálat készült. Magyar szabványoknak megfelelő 
„surrantó” nem helyezhető el itt. A körfogalmi csomópontnál egy kihajtó elkészítése szintén 
engedélyezés alatt van. Az önkormányzat rendeletben szabályozza az utcanév táblákkal 
kapcsolatos kérdéseket. Ehhez program készült, ennek megfelelően következnek a feladatok. 
Biatorbágy Város Önkormányzata többször próbálta az állattartást szabályozni. A 
rendelettervezet elkészült, ekkor Belügyminisztérium körlevélben hívta fel az Önkormányzatok 
figyelmét, hogy legyenek szívesek a témában a helyi jogalkotás lehetőségétől eltekinteni, mert az 
Európai Unió rendezi ezt. A tájékoztatási kifogással kapcsolatban valóban vannak még 
feladatok, de többféle módon igyekszik az önkormányzat a lakosság tájékoztatását megoldani, 
szórólapok, honlap ...stb. Amennyiben nem jut el az információ a lakókhoz, kéri hogy jelezzék 
azt a hivatalnak, a probléma ismeretében tudjuk azokat megoldani. 
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Hozzászólások 
Tóth Judit (Biatorbágy, Május 1. út) 
A Híradóban megjelent Nyakaskő - Kutyahegy alatt elterülő legelő hasznosításával kapcsolatban 
kérdez. „Erre a területre részben hagyományőrzésből, részben felnövekvő ifjúság tájékoztatására 
juhok, kecskék, mangalica, szürke marha legeltetését, külterjes tartását tervezi az önkormányzat. 
Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is 
jelent ez Biatorbágynak” – erről készült –e hatástanulmány? 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A Nyakaskő – Kutyahegy terület védett terület. Ez közösségi legelő volt. 
Vannak kiránduló útvonalak. Ezen a helyen XVIII-XIX. században már legelő volt. Ezt a 
területet már szakhatóságok ellenőrizték. A probléma annyi, hogy az önkormányzatnak erre 
nincs pénze, ezt közadakozásból lehetne megvalósítani. Tapasztalja, hogy nincs mód arra, hogy a 
gyerekek megismerjék a háziállatokat. Elképzelése szerint lenne a területen szürkemarha, 
mangalica, juh, kecske és baromfi is. A piros vonallal jelzett területről rá lehet látni, és van egy 
tanösvény is, amelynek a tábláit szétvertek, de egy-két asztal, pad még megmaradt. Amit lehet, 
azt helyreállíttatja az Önkormányzat. A növénytani és állattani értékeket meg kell őrizni.  
 
 
Hozzászólás 
Tóth Judit  
Szociológusként úgy gondolja, hogy a Nyakaskő-Kutyahegy területére családok viszik ki a 
gyerekeket , ő azon a környéken lakik, a gyerekei ott játszanak, így kapják meg azt a mozgást, 
amitől jól  érzik magukat másnap az iskolában. Esztétikai és környezettudatos nevelést kapnak itt 
indirekt módon. A „Föld Napján” együtt szedik a szemetet, élvezik a környezetet és 
ragaszkodnak a szép környezethez. A nagytestű állatokkal azért van gond, mert a kisgyerekeket 
nem lehet odaengedni egyedül. Az állatok ürülékébe beletenyerelnek. A kis állatok életébe 
belelátnak a gyerekek, velük együtt élnek, az említett nagy testű állatok megjelenésével a szülők 
nem viszik oda a gyerekeket, mert féltik tőlük. Ettől a természet-tudatos szemlélet csorbát 
szenved. A szürke marhához kétszeres villanypásztor kell. Több év kellett ahhoz, hogy az öko-
környezet helyreálljon, a nagytestű állatok honosítása ezt lerombolja. Jelen pillanatban 
Biatorbágyon az ú.n. „átutazó, konferencia ” turizmus a jellemző, ez a honosítás nem 
befolyásolná nagy számban az idegenforgalmat. A környezeti értékeket úgy lehet átadni, hogy 
abban mi is jól érezzük magunkat. Ha nem mehet oda, arra a helyre az ember mert, ott valami 
nagytestű állat túr vagy „szarvazik” akkor ez tényleg veszélyes lehet. Ez véleménye szerint nem 
átgondolt tervezés. Ha nem történne ez a telepítés, akkor a gyerekek és szülők szívesen 
mennének el elmélkedni, kirándulni a Nakaskőre, a Kutyahegyre. Ez egy más minőségű, rejtett 
ökológia természeti környezetet hoz létre. 
 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: Megígéri, hogy bika-tartás nem lesz. Hiányzik azonban az az ember, aki 
felvállalja azt a munkát, ami a pásztorkodást jelenti. Nincs olyan ember, aki ezeket az állatokat 
állandóan figyeli, gondoskodik róluk, az időjárás körülményeinek kitéve vállalja ezt a munkát. A 
vad egyedeket el lehet különíteni. Az állatok nem veszélyesek, háziállatok, rideg tartásúak. 
Ebben a kérdésben a 14 fős képviselő-testület  kivételesen egyetértett.  
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Hozzászólás 
Tóth Judit: Személyes lelki válsága, hogy fél ezektől az állatoktól. A környeztében 
tájékozódott, a visszajelzések azt mutatják, hogy ha egy közösség el kezd távolodni a 
környezetétől, amitől fél, akkor a közösség mástól is eltávolodik. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: Ez a rész 20 ha. Biatorbágyon 1000 ha erdő és további 2000 ha más terület 
áll rendelkezésre az összes 4379 ha területből arra, hogy a szülők a környezet-tudatos szemléletet 
kialakítsák. Hangsúlyozza ismételten, hogy pásztor nélkül szinte nincs esélye az állatok 
újratelepítésére. Tóth Judit rendelkezésére bocsátja az üggyel kapcsolatos minden 
dokumentációt. 
 
Hozzászólás 
Mayer Ottóné (Biatorbágy, Táncsics utca 24.) 
A Tóth Judit által kifogásolt terület a volt uradalmi „Diós” tulajdonképpen. A hölgy a Május 1. 
utcában lakik, az említett terület és a lakása között legalább 1,5 km távolság van. Örülni kell 
annak, hogy ezen a részen valami történik, mert most bozótos. 
A Torbágyi Templomdobnál, a Dózsa-lépcső mellett le kellene egy méternyit gyalulni, hogy az 
idősebb embereknek - akik gyalog járnak - ne kelljen a lépcsőkön szenvedniük.  
A Viadukt melletti területen kerékpárral lehetett – 20 cm-es csapáson - balesetmentesen 
közlekedni. A csapás megmaradt, de kimélyült. Sokan elkerékpároznának az új 
bevásárlóközponthoz vásárolni. A hídnak túloldalát le kellene gyalulni, hogy kerékpárral 
lehessen használni. 
A Táncsics utca kézműves-műhely fejlesztése is célja az önkormányzatnak. A Táncsics utcában, 
hiába van parkoló az orvosi rendelőnél, nem igen használják az emberek. Ugyanez történik a 
kábeltévénél is. Ha az autók egymást kerülik, akkor szükséges az útpadka. Ne ültessen senki a 
padkához növényeket, mert így kisebb lesz a gyalogjárda, alig lehet gyalogosan közlekedni itt. A 
menye autóját többször összetörték. A parkolást itt meg kellene oldani.  
Tapasztalja, hogy a Ferenc utcánál és a Tavasz utcánál folyamatos az ütközés. A közlekedők 
nem ismerik fel a szabályt. Az Erzsébet tér és a Táncsics utca sarkán nincs ilyen gond. Ott 
benádaztak, ezzel megoldották a gondot. Ez lehet a kereszteződés megoldásának lehetősége. 
Mindehhez jó szándék és törődés kell. 
 
Válasz 
Makranczi László: Akadály-mentesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata kizárólag olyan utat épít, amely megfelel az akadály-mentesítésnek. A Dózsa 
György úttal és a Viadukttal kapcsolatban elmondta, hogy elkészült egy Integrációs 
Városfejlesztési Terv, melynek jóváhagyása a közeljövőben fog megtörténni, ez minden felvetett 
kérdést kezel. Ezzel kapcsolatban több fórum volt a településrészeken. Ezeknek a 
településrészeknek a felújítására újra lesz Uniós pályázat, ahol 70 -90 %-os támogatást lehet 
nyerni.. A Viaduktnál, a Medico Uno Kft vállalta a járda megépítését. A tervek elkészültek. A 
Ferenc - Tavasz utca csomópontoknál egyenrangú útkereszteződés van. Sok helyen azonban 
ellopták a jelzőtáblákat. 
A Táncsics utca fejlesztésével, felújításával foglalkozó tervek készen vannak. Az Öntöde u.- 
Szent László utca szakasza csapadékvíz elvezetésének megoldása után lehet most az utca 
fejlesztési terveivel foglalkozni. Jogerős építési engedélye van a Vasút utca Szabadság utca, a 
Vasút utca - Bethlen Gábor utca közötti csomópont átépítésének. Szabadság – Vasút – Viadukt 
utca szakaszának kialakítása tervezés alatt van. A legjobban leterhelt utcaszakaszok építését 
helyezte előtérbe az Önkormányzat. 
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Hozzászólás 
Herman Gábor 
Amikor ingatlant vásárolt, az óvodai férőhelyekről érdeklődött. Ilyen jó óvodát életében nem 
látott, mint a Dévai utcai óvoda. Kivitelezésével és a pedagógiai munkával elégedett. Az óvodai 
ügyelettel kapcsolatban azért mégis kér egy kis segítséget az Önkormányzattól. 
A parlagfűvel kapcsolatos gondját személyesen intézte, meg is történt a parlagű-irtás, csak nem 
mindenhol. 
 
Az Önkormányzat honlapján fel lehetne iratkozni a rendszeres hírlevélre, így több háztartásba 
eljuthatnak az információk. 
 
Válasz 
Makranczi László: Biatorbágy Város új honlapjának készítése folyamatban van. A honlapon 
lehetőség lesz a hírlevél-feliratkozásra, információ-szerzésre. A megújult honlap Biatorbágy 
Város Grafikai arculati kézikönyve alapján készül el. 
 
Fekete Péter: Elmondta, hogy az Önkormányzatnak vannak olyan feladatai, amelyeket 
mindenképpen elvégez. A településről való kijutást könnyebbé tenné, ha a Pátyi út és az 1-es 
főútnál a forgalmat ki lehetne vezetni.  
 
Dr. Palovics Lajos: Szabványok szerint lehet bizonyos csomópontokat elhelyezni. Ezt be kell 
tartani. A Torbágyról Pátyra vezető szóban forgó szakasz már túl van Biatorbágy közigazgatási 
határán. A változtatásokhoz az állami közútkezelő hozzájárulása szükséges, csak kérni lehet.  
Felterjesztés készült arra vonatkozóan, hogy a nagysebességű vasútvonalat ne a védettséget 
élvező Nyakaskőnél vezessék el.  
A felvetett problémákra amennyiben szükséges és kéri a hozzászóló, további információt ad a 
Polgármesteri Hivatal. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak a munkát, valamint a 
lakosság részéről megjelenteknek az észrevételeket, javaslatokat, az ülést bezárta. 

 
K. m.f 

 Dr. Palovics Lajos Makranczi László  
 polgármester jegyző 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSÁRA 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő társadalmi 
szervezeteket, hogy ezzel is hozzájáruljon és elősegítse a település lakossága érdekében végzett 
tevékenységüket. 

I. A Pályázaton való indulás feltétele 
 települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények 

szervezése, maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb 
tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének 
javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a 
Képviselő-testület általános célkitűzéseit. 

 társadalmi szervezetéként legalább egy éve működik a településen 

 a pályázó társadalmi szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a 
pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be 

II. A Pályázat keretében nem támogathatók: 
1. azon a szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint 

használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték 
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 

3. azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, 
ill. azon szervetek, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolták 

4. azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 
kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló 
határidőn belül nem pótolják 

5. azon szervezetek, melyek tevékenységét a Faluház és Karikó János Könyvtár költségvetésén 
belül támogatja a Képviselő-testület 

6. azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési 
megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület 

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 

IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik. 

V. A pályázat kötelező mellékletei: 

 a pályázó szervezet tevékenységének rövid ismertetése 

 a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek 
és kiadások) 

 beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről, 
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 rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó szervezet előző 
évben megvalósult költségvetésének ismertetése és abban az önkormányzati 
támogatás felhasználásának részletes kimutatása, 

 a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél 
– vagy ha közben változás volt, attól az időponttól – nem régebbi egyszerű másolata 

 nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 

 a társadalmi szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Biatorbágy Város 
Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. U. 2/a) 
Ügyfeltájékoztatóján 2009. február 9. 16. 30 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2009. 
február 9-én éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. 

VII. A pályázat értékelésének határideje:  

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 

 A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 

 A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben, …-ig, illetve 
…-ig történik. 

 A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Képviselő-testülete a támogatás 
felhasználásáról minden egyes szervezettel külön szerződést köt, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés aláírásának végső 
határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 1 hónap. A 
támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2010. január 31. 

 A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat 
által felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

 A Képviselő-testület Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a pályázatok 
megfelelő elkészítésének érdekében konzultációt tart, 2009. január 29-én, 15. 00-
17.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban. 

 A pályázatok bontását a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága végzi 2009. február 
11-ig. 

 A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében 
a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 8 
naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 20 

Tisztelt Pályázó! 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által 
benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény hatálya alá tartozik, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy 
Képviselő-testülete pályázati eljárás során, illetve nem pályázati úton odaítélhető támogatásról van szó. 
A fent említett törvény 14. §-ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről 
gondoskodnunk kell. 
Kérjük szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és minden esetben aláírva a pályázathoz mellékelni, 
mivel a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! 
A kitöltéshez segítséget nyújt, a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 
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NYILATKOZAT 
A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 
 

Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot olvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót 
a jogszabály tartalmáról! 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
Pályázó 

neve: _______________________________________________________________________________________________  

székhelye:______________________________________________________________________________  

képviselőjének neve: ___________________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma: _______________________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: __________________________________________________________________________  

2. NYILATKOZAT 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  

  fennáll. 

  nem áll fenn. 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 

3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS 

Kitöltés dátuma:  év  hónap  nap 

Aláírás: ______________________________________________________________________________________________  
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TÁJÉKOZTATÓ 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt 
érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról* 

A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, 
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben vagy 
pénzben juttatott támogatásokra. 

A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati úton odaítélt támogatásokra is, 
azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a 
támogatási döntés előkészítését és meghozatalát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki 
– ha a támogatási döntést pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 

Összeférhetetlenség 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 
egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szolgáló honlapon közzétették. 

Érintettség 

Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll; 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által 
kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a 
főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztségviselők körébe nem tartozó - vezetője és 
helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja); 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér); 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja 

köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló  honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg. 

Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó 
köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt 
                                                   
* FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb szabályokat tartalmaz. A 
törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” menüpont alatt. 
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határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 
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P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P  

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

Pályázó szervezet adatai 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÍME  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET TELEFONSZÁMA  

Igényelt támogatás 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL ELŐZŐ ÉVBEN 
ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE  

Pályázó szervezet képviselőjének adatai  
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELNÖKE/VEZETŐJE  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 
ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 
TELEFONSZÁMA  

Szervezet adatai 
SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET 
MEGNEVEZÉSE  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA  

PÁLYÁZÓ SZERVEZET BÍRÓSÁGI 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZÁMA  

NYILATKOZAT KÖZHASZNÚSÁGRÓL 
(A megfelelő válasz bejelölendő) 

 Kiemelkedően közhasznú szervezet 
 Közhasznú szervezet 
 Nem közhasznú szervezet 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET 
ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI CÍME  

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeket elfogadom és fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: .........................................................................  

 ..............................................................................  
 Pályázó szervezet képviselője 
V. A pályázat kötelező mellékletei:  
 a pályázó szervezet tevékenységének rövid ismertetése 

 a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások) 

 beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről, 

 rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó szervezet előző évben megvalósult költségvetésének 
ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása, 

 a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól 
az időponttól – nem régebbi egyszerű másolata 

 nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 

 a társadalmi szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya 
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