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 Iktatószám: Sz-100-12 /2016. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 19-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester 

Varga László  alpolgármester 

Barabás József  képviselő  

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járás hivatalvezetője 

dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 

Rumi Imre főépítész 

Mester László kommunikációs tanácsadó 

Balog Gábor  felvétel rögzítő    

Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel 

határozatképes, az ülést 11órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívótól eltérően. Javasolja napirendről levételre a Biatorbágy Város Új 

Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről szóló 1. napirendi 

pontot. 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 

napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1) Biatorbágy – Tópark Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásáról 

2) A Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat 

módosításáról  

3) A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor 

pályázatról 
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4) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

5) Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 170/2016.(VI.30.) 

határozat módosításáról 

6) A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme 

 
 
1)  Biatorbágy – Tópark Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az ülést megelőzően a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A Tópark Új 

Településrendezési Eszközeinek megalkotásáról szóló rendelkezés megalkotása 

párhuzamosan folyik Biatorbágy egészére vonatkozó településrendezési eszközök 

újraalkotásával. Ez a döntés időben be fogja érni az ún. nagy HÉSZ-t és a hatálybalépés – 

terveik szerint – pedig egy időben fog megtörténni. A jelenlegi státusza ennek a döntésnek, 

hogy az állami főépítész záró véleménye érkezett meg, amelyről dönteni kell. Ezek 

beépítésre kerültek az anyagba. Erről főépítész úr fog tájékoztatást adni, hogy ezek milyen 

jellegűek. Nagyrészt technikai jellegűek, illetve olyan elemek, amelyek Biatorbágy települést 

kedvezőbb helyzetbe hozzák. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Rumi Imre: Korábbi képviselő-testületi ülésen már beszéltek arról, hogy a Tópark területére 

készülő településrendezési eszközök ún. tárgyalásos eljárással kerülnek egyeztetésre. Ez a 

tárgyalásos eljárás lebonyolódott. Ez sokkal gyorsabb eljárás, mint a hagyományos teljes 

eljárásnak nevezett módszer, így sikerült utolérni a település egészére készülő ún. nagy 

HÉSZ-nek a menetét. Az állami főépítész a tárgyalásos eljárás lebonyolításakor az érintett 

államigazgatási szerveket meghívja egy tárgyalásra. Ezen a tárgyaláson mondták el az 

érintett államigazgatási szervek képviselői a véleményüket. Ez az előterjesztés 34-38 

oldaláig látható, hogy milyen észrevételek érkeztek. Elsősorban technikai, jogalkotást érintő 

és a rendelet megfogalmazását, pontosítását érintő megjegyzések voltak. Egy-két olyan 

érdemi észrevétel is volt, ami bekerült a rendeletbe. Ilyen pl. a zöldfelületekkel kapcsolatos 

előírás, hogy a zöldfelületeket miképpen kell kialakítani. Tekintettel arra, hogy bizonyos 

mértékig burkolt felületet is megengednek a zöldterületbe – jelentős méretű zöldfelületeket 

jelöltek ki a Tópark körül az autópályák mentén – de tekintettel arra, hogy ebben burkolt 

felületek is vannak, így az a javaslat fogalmazódott meg, hogy minden 2 db parkolóhely után 

1 db fa kerüljön elültetésre. Ez kb. négyszer annyi, mint általában a szokásos. A záportározó 

méretével kapcsolatban szintén érkezett észrevétel. Ez is javításra került, nagyobb méretű 

záportározót kell majd kialakítani. A tervező minden észrevételt befogadta, az észrevételek 

figyelembevételével véglegesítette a jóváhagyandó munkarészeket. Így nem maradt nyitott 

kérdés, a képviselő-testületnek csak arról kell dönteni, hogy jóváhagyja-e ezeket a 

településrendezési eszközöket. Külön, egyes kérdésekről most nem szükséges dönteni. 

Tarjáni István: Más észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a vitát lezárja. Két döntést kell hozni: 

egy határozatot a településszerkezeti tervről, illetve egy rendeletet, amely a HÉSZ-ről és a 

Szabályozási Tervről szól. Először a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2016. (VII.19.) határozata 

Biatorbágy város településszerkezeti tervének módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja 

szerinti és 32.cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési 

eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ (2) bb) és 32.§ -ban foglaltakra figyelemmel, a 9. számú 

mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, a Pest megyei Főépítész és 

a partnerek véleményének kikérésével az építési helyi rendjének biztosítása érdekében  

1) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Biatorbágy Város 

Településszerkezeti tervének módosítását. 

2) Biatorbágy város közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja Településszerkezeti 

tervmódosítását Biatorbágy Tópark Projekt -Hrsz 7702/31, 7702/32, 7702/19, 7713, 

7714, 7715, 7716/1, 7716/4-10, valamint a 7717 telkek és az általuk közbezárt terület –

területére az 1.sz. mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló melléklet 

szerinti leírásnak, valamint az M=1:10.000 méretarányú Településszerkezeti terven 

ábrázoltaknak megfelelően. 

3) A határozat mellékletei 

1.a melléklete Biatorbágy Tópark Projekt területére készült településszerkezeti 

tervmódosítás M=1:10000, 

1.b. melléklete Biatorbágy Tópark Projekt területére készült településszerkezeti terv 

„védelmek és korlátozások” tervlap M=1:10000, 

2. melléklete a településszerkezeti terv módosításának leírása,  

3. melléklete a változások, ütemezések  

4. melléklete a település területi mérlege 

5. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása 

6. melléklete a biológiai aktivitásérték számításának eredménye 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Tarjáni István: A HÉSZ és a Szabályozási Tervről szóló rendelettervezetet teszi fel 
szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Tópark helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2016.(VII.20.) önkormányzati rendeletét – 8 
igen, azaz egyhangú szavazás mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja.  
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

2) A Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V. 26.) határozat 

módosításáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ezzel kapcsolatban vis maior pályázat került benyújtásra, amelyet követően 

hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot és ennek a hiánypótlásnak a teljesítéséhez 

van szükség testületi döntésre, ezért van a testület előtt. A képviselő-testületi döntést 

megelőzően a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra a hiánypótlás teljesítését, ahol összeg is szerepel: kb. 2 millió Ft-os önrészt kell, 

hogy vállaljanak, amennyiben a pályázat nem nyer elfogadást.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: Arról van szó, hogy egy korábbi vihar felhívta a figyelmet a Pecató 

medrének és a Benta-pataknak a medrét elválasztó töltés sérülékenységére, mert 

akkortájban ezen a töltésen álló néhány fát kicsavart tövestől ez a vihar, ami meggyengítette 

a töltést és onnan kezdve szivárgás volt tapasztalható több helyen is a tómederből a patak 

felé. Ennek a megszüntetését, illetve a Pecatóhoz levezető út melletti szakaszának ugyanígy 

a Benta-pataknak a másik oldalán tapasztalható suvadásnak, földmegcsúszásnak az 

elhárítását szeretnék megoldani ezzel a bizonyos vis maior keretre benyújtott pályázati 

összeggel. Ami szintén a bizottság ülésén elhangzott, az, bár ebből az előterjesztésből nem 

derül ki, de gyanítja, hogy ugyanott vannak technikai megoldást illetően, mint egykoron, 

miközben már egy ettől egyszerűbb és ugyanolyan biztos megoldást nyújtó másik technikai 

megoldás is létezik, amelyet a helyszíni bejárás során a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóságnak a szakembere részletezett. Ahogy sejti, még a régi, a bizonyos lemezes 

megerősítéssel adták be erre a vis maiorra a pályázatot. Ezt majd még tisztázni kéri, illetve a 

technikai kivitelezés előtt ez mindenféleképpen derüljön ki. 

Tarjáni István: A következő Településfejlesztési Bizottság ülésére nyilván készülni fog egy 

tájékoztató arról, hogy a pályázat milyen eredménnyel zárult, illetve milyen műszaki 

megoldás került a pályázatba és ott akkor erről lehet érdemben nyilatkozni. Most a műszaki 

részről nem tud nyilatkozni, nincs itt az a személy, aki ezzel foglalkozott – szabadságon van. 

Más észrevétel nincs, a vitát lezárja. A bizottság által javasolt határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2016. (VII. 19.) határozata 

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Peca-tó 

működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat módosításáról szóló 

előterjesztést.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy, Pecató út; ár- és 

belvízvédelmi létesítmény káreseményével kapcsolatban beadott Vis Maior Pályázathoz 

érkezett hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően a Peca-tó működtetésének 

kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1) Ezennel nyilatkozunk arról, hogy a vis maior esemény okozta helyzetet Biatorbágy 

Város Önkormányzata saját erőből csak részben tudja megoldani (önerő összegéig), 

a kármentesítéshez, a terület helyreállításához a vis maior keretből igénylünk pénzt 

pályázat útján; 

2) A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a káresemény forrásösszetételét, 

mely a következő, és bruttó összegekben értendő:  

 saját forrás, biztosítás nélkül (önerő): 2 044 008 Ft;  

 egyéb forrás:      0 Ft; 

 saját forrás összesen:    2 044 008 Ft; 

 vis maior támogatási igény:    17 176 807 Ft; 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

 

3) A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor 

pályázatról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ahogy a határozati javaslatból is látható, illetve korábbi döntéseikkel 

összhangban, Juhász Ferenc Művelődési Központnak szeretnék átnevezni a Faluház 

művelődési intézményt. Ezzel összhangban, ez elé az épület elé szeretnének egy Juhász 

Ferenc szobrot elhelyezni. Erre nyújtanák be a pályázatot és ennek feltételeiről szól az 

előterjesztés, illetve a határozati javaslat. Ha a pályázatok beérkeztek, akkor lesz arról 

döntés, hogy benyújtják ezt a pályázatot. Most a szoborpályázat kiírásáról kell, hogy 

döntsenek, hogy hol történjen meg, illetve milyen szoborra várnak jelentkezőket. Szintén a 

Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a képviselő-testület előtt. Ott az a módosító javaslat 

érkezett, hogy 2016. augusztus 31. legyen a pályázat beadásának a határideje, hogy 

szeptember 15-i határidőig legyen elég idő arra, hogy ezeket értékelni tudja az 

önkormányzat, illetve az az ad hoc bizottság, aki ennek a bírálatára jogosult lesz.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: A határozati javaslat 5 pontból áll, amelyből a 4. arról szól, hogy a 

helyszínre milyen területet jelölnek meg. Ez a bizottságban úgy körvonalazódott, hogy az 

előterjesztéshez mellékelt térkép, amely a Faluház környékén futó közműveket mutatja meg, 
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ennek a figyelembevételével majd a győztes pályázóra bízza a terület kijelölését, illetve 

döntést arról, hogy a Faluház frontrészén a Vasút utcának mely pontján helyezi el, nyilván 

annak megfelelően, hogy milyen mű készült.  

Barabás József: Nem akar ünneprontó lenni, de elmondta már máskor is ezzel 

kapcsolatban a véleményét. Egy gondja van. Valóban úgy volt, hogy mikor annak idején ezt 

az embert kitüntették, a rendes embereket pedig mind becsukták. Ez a gondja, ezért nem 

szeretne ebben a döntésben igennel szavazni.  

Tarjáni István: Úgy látja, több észrevétel nincs, a vitát lezárja. A bizottság által módosított 

javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett (8 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2016. (VII. 19.) határozata 

  A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt 

köztéri szobor pályázatról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) dönt arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata indul az NKA Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 105174/133 kódszámú pályázatán, 

2) a mű témájaként Juhász Ferenc figurális/egész alakos ábrázolását jelöli meg, 
3) a mű megvalósítására nyílt pályázati kiírást tesz közzé, mely a határozat mellékletét 

képezi, 
4) az alkotás elhelyezésének helyszíneként a Faluház Baross Gábor utcai frontvonalát 

határozza meg azzal, hogy az alkotó a mű méretére, egyéb paramétereire és a 
közművek elhelyezkedésére is figyelemmel jelölheti ki az alkotás pontos helyét, 

5) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
és szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat jelent meg az elmúlt testületi 

ülést követően, ezért van most itt rendkívüli ülésen a testület előtt. Az előterjesztésből 

kiolvasható, hogy milyen helyszíneken, illetve milyen technikai megoldások jöhetnek szóba. 

Felnőtt sportparkokra lehet pályázni, 100%-os támogatással, illetve van egy elem, amely egy 
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futópályáról szól. Itt kb. 50%-os önerőre számíthatnak az előzetes információk alapján. Ezzel 

szeretné kiegészíteni az előterjesztést. A 400 méteres futókör esetén ez 7 millió Ft + ÁFA 

összeget jelent. Ezt javasolta a bizottság a testületnek és ez a nyugati lakóterületen az a 

zöldövezet adna helyet, amely eddig még nem került átadásra az önkormányzat részére, de 

a terület jelenlegi tulajdonosa ígéretet tett arra, hogy amennyiben a hitelező bankkal meg tud 

egyezni a jelzálog törléséről, abban az esetben azonnal átadja. Erre rövid határidőn belül 

ígéretet tett. Ha ilyen nyilatkozatot tesznek a pályázat kiírója felé, akkor ezt el fogja fogadni, 

nyilván egy határidő megadásával. Ezért javasolja ezt a területet a képviselő-testületnek. A 

Kolozsvári pályával kapcsolatban pedig eleve így készültek a pályán a tervek, hogy ott egy 

területet szabadon hagytak erre a részre. Ez a kis műfüves pálya, lábtengó pálya és a 

futópálya által határolt kb. háromszög alakú terület. Azért a B típusú, mert az fér el oda. A 

többi helyen elfér a nagy elem és javasolja is, hogy arra pályázzanak.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Barabás József: Nagyon örül, hogy van ilyen pályázat, ha nem is 100%-ba kapnák meg azt 

a nagy futórészt. Ott lakik a lakótelep sarkán és látja, hogy reggel-este nagyon sokan futnak 

az autók közt, könyökükön világítóval. Nagyon örülne, ha ezeknek az embereknek nem a 

kocsiúton kellene szaladni, hanem volna olyan, ahova oda tudnának menni munkaidő után 

és bármikor. Ezt csak támogatni tudja és mind a négyet. 

Tarjáni István: Hamarosan befejeződik a műszaki átadás a Kolozsvári úti atlétikai 

centrumnak, ahol 6 sávos, 400 méteres futópálya kerül átadásra. A patakparton az ún. 

gyalogos sétány műanyag burkolattal készült olyan szándékkal, hogy azon is futni lehessen. 

Az nem kör alakú, hanem a két híd között helyezkedik el. Ez lenne a harmadik olyan 

futóterület, ahol műanyag felületen lehet futni. Még az is benne van, hogy a területek olyan 

távolságra vannak egymástól, hogy futással meg lehet közelíteni egyik helyszínt a másiktól, 

ami persze megint közúton van, de mégiscsak így is lehet használni ezeket.  

Kecskés László: Csak azért, hogy a helyszínek mindenki számára nyilvánvalóak legyenek 

azok számára is, akik nézik a közvetítést, a Kolozsvári úti sportpálya már elhangzott, 

elhangzott a lakóparknak az előbb említett területe, elhangzott a patakpart, de még fűzzék 

hozzá, hogy a negyedik ilyen javasolt terület az a Kodály tér, ahol egy D típusú sportparkot 

gondolnak. Ez a négy helyszín. 

Barabás József: Természetesen 100%-ban igaza van a polgármester úrnak, hogy a 

Kolozsvári utcai 6 sáv az nyilván arra készült, de ezekből válogatván a lakóparkhoz ez van 

közel. Aki a lakóparkból le akar futni, pláne a Pátyi utca felöl odafutni, egyszerűbb volna 

nekik, ha ez ott megvalósítható lenne. Gondolja, hogy ez Fábián úr területéből van ez a 

megoldás. Ezt kellene megcsinálni, mert aki a lakóparkban van, az ott tudna és nem kellene 

elfutni mellékutcákba. Így el tudja képzelni. Nem biztos, hogy megnyerik a projektet, de 

szeretné, ha sikerülne, mert ez akkor nagyon jó lenne nekik, mert onnan látja a legtöbb 

embert futni. 

Tarjáni István: Úgy látja, több észrevétel nincs, a vitát lezárja. A határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra azzal a módosítással, amit a bizottság is javasolt a testületnek, hogy a 7 millió 

Ft+ ÁFA önrész a pályázati önerőkeretből kerüljön hozzárendelésre. 
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Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

180/2016. (VII. 19.) határozata 

  a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

6) dönt arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez 4 db 
sportpark és egy futókör létesítésére; 
 

7) a sportparkok helyszínét az alábbiakban állapítja meg: 
B típusú sportpark: - 704/2 hrsz-ú ingatlan, Kolozsvári úti sportpálya 

D típusú sportpark: - 1982 hrsz-ú ingatlan, Patakparton  

- 2316/1 hrsz-ú ingatlan, Kodály tér 

- 8743/14, 8743/15 és 8743/17 hrsz-ú ingatlanok;   

8) a futókör helyszínét a  8743/14, 8743/15 és 8743/17 hrsz-ú  ingatlanok helyszínre 
tervezi, melyre 7 millió Ft + ÁFA összegű önrészt a pályázati önerő keret terhére 
biztosít; 
 

9) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
és szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

 

5) Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 170/2016.(VI.30.) 

határozat módosításáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A digitális, illetve a rajzos állomány közti eltérés miatt kell, hogy újra 

döntsenek erről. Ez az eltérés szerepel az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban 

is. A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra. Más kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén a vitát lezárja és a bizottsági 

javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2016. (VII. 19.) határozata 

Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

szóló 170/2016. (VI. 30.) határozat módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési 

szabályzattal összhangban a Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

szóló 170/2016. (VI.30.) határozat 1. pontját módosítja a következők szerint:  

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Fülemüle utca 10,5 m útszélességre történő 
kiszabályozását irányozza elő. A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabálynak 
megfelelően kiszabályozza a 3434/3 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 területrészt. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2016.(VI.30.) határozatába 

foglalt 2. és 3. feltétel továbbra is fennáll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Építési Pont 

6) A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Olyan szerencsés vis maior helyzetbe került a Népdalkör, hogy a pályázat 

kiírását követően nyerte el az Arany Páva díjat és ennek a gálájára szeretne utazni, tehát 

nem tudott pályázni a pályázati szakban erre, ezért kér utólagosan ehhez támogatást. A 

kérés abszolút támogatható, hiszen nem az ottlétre, illetve az ellátásra kéri a támogatást, 

hanem az odautazással kapcsolatos költségekre. Szintén a Településfejlesztési Bizottság 

tárgyalta a testületi ülést megelőzően és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Varga László: A civil pályázatok elbírálása után maradt pénz, onnan a finanszírozása 

megoldható. Ezzel együtt azt gondolja, hogy az rendben van, hogy az utazást és az utazás 

szükséges velejáróját, a sofőrnek az ellátását hozzáteszik, de szerinte ez a teljesítmény, 

illetve a Népdalkörnek a tevékenysége annyit megérne, hogy effektív az ő részvételüket is 

támogassák. Egy módosító javaslatot tesz: 250 eFt-ot ígélne meg nekik azzal együtt, hogy a 

kérelemben csak 150-et kértek. A képviselő-testület kimutathatná azt az elismerést, ami a 

Népdalkör tevékenységével kapcsolatban megérdemelnek, hogy még egy 100 eFt-ot 

hozzátesz az ottani költségeikhez, hiszen Biatorbágyot képviselik, hozzák a büszkeséget, 

éppen eleget letesznek az asztalra a különböző ünnepségeken, múlt héten Gyergyóremetén, 

a testvérvárosi kapcsolatokban képviselték Biatorbágyot. Megtoldaná a költségviselésüket 

plusz 100 eFt támogatással.  

Barabás József: Száz százalékig egyetért Varga László alpolgármester úrral. Amikor 

elkezdte, azt hitte, hogy az ellenkezőjét mondja majd. Csak támogatni tudja, mert az ott lévő 
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hölgyek, urak, akik erre az idejüket feláldozzák, nyilvánvaló, hogy szeretik csinálni, különben 

a közelébe se mennének, de valóban így van, hogy csak támogatni lehet őket. Ha belefér ez 

a 250 eFt, akkor támogatni tudja.  

Tarjáni István: A javaslatot befogadja, nem fog róla szavazást kérni. Ezúton is köszöni a 

Népdalkör részvételét a remetei falunapon, amit már írásban természetesen megtett, de 

valóban, megfelelő módon, magas színvonalon képviselték Biatorbágyot. Amennyiben több 

észrevétel nincs, a vitát lezárja és a módosított javaslattal együtt szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

182/2016. (VII. 19.) határozata 

A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme 

Biatorbágy Város Önkormányzata megtárgyalta a Biatorbágyi Népdalkör kérelmét az 

együttesnek az Egerben megrendezésre kerülő Aranypáva Gálán. 

I. Az önkormányzat 250.000,-forint támogatásban részesíti a Biatorbágyi 
Népdalkört. 
 

II. A támogatás az együttes szállásköltségére és a busz vezetőjének ellátására 
fordítható. A támogatás fedezete a Civil szervezetek 2016. évi pályázati 
támogatása költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 25. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

 
Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1142-kor bezárja, a további napirendi 

pontok megvitatására zárt ülést rendel el. 

. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


