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J E G Y Z Ő K Ö N Y VJ E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Tarjáni István polgármester
Szakadáti László alpolgármester
dr. Kovács András Jegyző
Barabás József képviselő
Fekete Péter képviselő
Kecskés László képviselő
Dr. Kelemen Gáspár képviselő
Koleszár Kázmér képviselő
Dr. Lehel István képviselő
Nagy Tibor képviselő
Dr. Palovics Lajos képviselő
Sólyomvári Béla képviselő
Szakadáti László képviselő
Varga László képviselő

Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kanaki Lefter Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Távolmaradását előre jelezte
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Popovics Tibor Miklós Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre. A kiküldött napirenden szereplő 1-es 
és 11-es napirend levételét javasolja.
Javasolja a meghívó szerinti 17-es napirendi pontot a nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként, 
a  16-os  napirendet  és  a  Biatorbágyi  Dévay utcai  Óvodaépület  teljes  körű  műszaki 
átvizsgálásáról szóló előterjesztést pedig zárt ülés keretében tárgyalni.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor,  határozathozatal  mellőzése)  mellett  –  a  következő  napirend  pontok 
megtárgyalását fogadta el:
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Napirend
Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója az eltelt időszak eseményeiről

1.) Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Programjáról
Előadó: Polgármester

2.) A Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Előadó: Polgármester

3.) A települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Alpolgármester

4.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról
Dömös község csatlakozásáról
Előadó: Polgármester

5.) Aljegyzői pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

6.) Utcaátnevezésekről
Előadó: Alpolgármester

7.) Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatával 
összefüggő kérdésekről (a kapcsolódó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldése)
Előadó: Polgármester

8.) A Torbágyi Református Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester

9.) A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester

10.) Biatorbágy, vasútállomás P+R és B+R parkoló autóbusz megálló, belső és 
úthálózatok, közúti, kerékpáros és gyalogos kapcsolat kialakításával összefüggő 
kérdések
Előadó: Polgármester

11.) Biatorbágy József Attila utca 02/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, Raffai Brigitta és 
Raffai Zoltán vételi szándékáról
Előadó: Polgármester

12.) Gyurik Sándor Biatorbágy, Katalin-hegyi lakos közterület kiszabályozásával összefüggő 
kérelméről
Előadó: Polgármester

13.) A Magyar Telekom Nyrt. kérelméről
Előadó: Polgármester

14.) A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről
Előadó: Alpolgármester

15.) A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
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16.) A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Damjanich - Boldog Gizella – 
Híd utcák fejlesztésének támogatására, forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-
2009-2.1.1/b pályázattal összefüggő kérdésekről 

Előadó: Polgármester

Tájékoztatások, javaslatok

Állampolgársági bejelentések

Horváth Imre: Kéri, hogy a zárt ülésen hozott határozatok kerüljenek kihirdetésre és 
közzétételre.

Tarjáni István: A kérésnek eleget tesz.

A polgármester beszámolója eltelt közötti időszak eseményeiről

(A beszámolót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a polgármester az eltelt közötti időszak eseményeiről 
szóló  beszámolóját  –  10  igen,  1  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor, 
Szakadáti László nem szavazott, határozat mellőzésével) mellett – elfogadta.

1) Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Programjáról
     Előadó: Polgármester
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Fekete Péter: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság álláspontja a 
kérdésben,  hogy  a  Program  kerüljön  átdolgozásra,  a  családok  illetve  a  családok 
megélhetésének lehetőségének esélyegyenlőségére. A Biatorbágyi Esélyegyenlőségi Program 
szükséges, de olyan kifejezéseket tartalmaz az anyag, ami erkölcsileg vitatható. A gender 
fogalma,  illetve  ennek  ideológiája  a  szülőket  1-es,  illetve  2-es  számú  szülőként  kezeli, 
szélsőségesen  liberalista  a  megfogalmazás.  A  családok  védendők,  ennek  a  támogatási 
rendszerét, esélyegyenlőségét kellene kidolgozni. A családok, mint egységes entitás legyen. 
Ne kényszerüljenek bölcsőde, vagy más hasonló intézmények használatára. 

Dr.  Palovics  Lajos:  Utána nézett  a  gender  kifejezésnek,  és  ebben a  vonatkozásban nem 
különböztet meg férfiakat és nőket. Jobb lett volna, ha a program készítője közérthetőbben 
fogalmaz.

Varga  László:  Kéri,  hogy  az  adatok  kerüljenek  áttekintésre,  mivel  a  2010.  október  3-ai 
választások  előtti  adatokat  tartalmaz.  Kimaradt  a  Ruszin  Kisebbség  Önkormányzat,  a 
Táncsics  utcai  beruházást  még  befejezendőnek  tekinti,  és  Biatorbágy  Város  Képviselő-
testület száma is az október 3-a előtti időszak szerinti.

Dr. Lehel István: Az átdolgozást és az újratárgyalást támogatja.

Tarjáni István: A javaslatokat befogadja.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor Szakadáti László nem szavazott) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
4/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BKTT) és Biatorbágy Város Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programjáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §-a szerinti felhatalmazás alapján a 
helyi  esélyegyenlőségi  program  elkészítésének  szempontjairól  szóló  120/2010.  (IV.  16) 
Korm. rendelet 2§ alapján, első olvasatban a programot Biatorbágy tekintetében az alábbi 
szempontok alapján átdolgozásra javasolja:

1) Biatorbágy  tekintetében  az  adatok  kerüljenek  aktualizálásra,  tekintettel  2010. 
október 3-ai választások után létrejött képviselő-testület  létszámára, a megalakult 
ruszin kisebbségre és a hivatkozott egyéb adatok pontosítására. 

2) Kerüljön pontosításra, hogy a fogyatékos személyek nappali szociális ellátására már 
elkészült Biatorbágyon a Táncsics utca 9. számú ingatlan felújítása. 

3) A gender szempontú meghatározás helyett legyen fő szempont a család, mint egység, 
és a gyermeket vállaló családok megélhetési lehetőségeinek esélyegyenlősége.

2) A Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Előadó: Polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Hozzászólások
Fekete Péter:  Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendet.  A képviselő-testület  ülése 
előtt a bizottság munkaterven kívüli  ülést tartott, újratárgyalta a napirendet. A bizottság 
támogatta a pályázati kiírást 5 éves időtartamra 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
5/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata
A Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki  a  Biatorbágyi  Általános  Iskola 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő 
közzétételéről gondoskodjon.
(A pályázati kiírás szövegét a határozat melléklete tartalmazza.)
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3) A települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Alpolgármester

(Az előterjesztést a határozat melléklete tartalmazza)

Tarjáni István: A legfontosabb változás a házhoz menő lomtalanítás, amely telefonos 
bejelentéssel történik. 

Kérdések

Sólyomvári Béla: A szolgáltató csökkenti a szolgáltatás tartalmát, akkor csökkennek a díjak 
ezzel összefüggésben?

Dr.  Lehel  István: A szerződést  áttekintve a veszélyesanyag-gyűjtésre  vonatkozó részt  nem 
találja. 

Hozzászólások
Szakadáti László: A szolgáltatóval, azaz a Saubermacher-Bicske Kft-vel tárgyalt. A hat darab 
sziget maradjon meg. Belátható, hogy a szelektív szigetek környékére nagyon sokan tesznek 
le szemetet. Ebben a formában  április 30-ig maradjanak meg a szigetek. Május 1-től három 
üveggyűjtő  sziget  maradna.  Ezt  kellőképpen  kell  kommunikálni  a  lakosságnak. 
Megszűnnének a többletköltségek. Az Önkormányzatnak négy hónapja van a felkészülésre.

Sólyomvári  Béla:  A szerződésmódosításban benne  van,  hogy  egyéni  lesz  a  lomtalanítás, 
maximum 3 köbméter szállítanak el, előzetes bejelentésre. Sajnos volt olyan település, ahol 
tragédia is történt a lomtalanítás kapcsán, és az egész település képe ebben az időszakban 
elfogadhatatlan. Véleménye szerint a hulladékszigetek számára szükség van, nem javasolja a 
számuk csökkentését.

Szakadáti  László:  A  szelektív  szigetek  számának  csökkentésével  csökkenhet  az  illegális 
szemétlerakók száma. Sajnos az a tapasztalat, hogy aki akarja, az megtalálja a módját az 
illegális szemétlerakásnak. A legfontosabb érv az volt, hogy a szemétlerakó szigetek kora 
lejárt, és mindenki a lakásától vitetheti el.

Barabás József: A szelektív szigetek tekintetében sajnos valós a probléma. Nagyon nehéz 
felszámolni az illegális szemétlerakást. Ha megszűntetik, akkor újabb kupacok keletkeznek.

Kecskés László: Az elektronikai hulladékgyűjtés időpontját meg kell jelölni, mert nem lesz 
egynapos lomtalanítás, és a szerződésben egy időpont szerepel mindkét tevékenységre.

Varga László: Eddig kéthetente vitték el a papírhulladékot. A havonta történő elszállítás, 
hosszúnak tűnik. Sok helyen, főleg a nyugati-lakóterületen sok társasház van, ott több a 
szelektív  hulladék.  A  Saubermacher-Bicske  Kft-nek  ez  az  utolsó  szerződéses  éve  és  a 
szolgáltatás csökkentése, burkolt áremelés.

Nagy Tibor: Javasolja, hogy a Dévay utca gyűjtősziget kerüljön át más helyszínre. A külső 
területeken  lakók  kirakják  a  szemetet,  ezért  a  közterület-felügyeletnek  jobban  kellene 
ellenőriznie ezeken a részeken.

Válasz

Tarjáni  István:  A  csökkentet  szolgáltatás  díjcsökkentést  jelent.  A  hulladéknaptár  és  a 
szerződés is tartalmazza a veszélyes-hulladékgyűjtés időpontját. 
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Szakadáti  László:  Papírt  minden  mennyiségben  elvisz  a  szolgáltató  havonta  egyszer.  A 
szolgáltató  határozottan  törekszik  arra,  hogy  praktikus  és  gyorsabb  legyen  a 
hulladékszállítás és a szelektív gyűjtés. Az üveg számára megmaradó három szelektív sziget, 
nem feltétlenül  a meglévő helyeken kell,  hogy maradjon.  A szolgáltatótól  kérte,  hogy az 
engedély nélküli  szemétlerakó részeket tárják fel. Valóban meg kell  jelölni  az elektronikai 
hulladék-gyűjtésének időpontját.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Sólyomvári Béla javaslatát, mely szerint Biatorbágyon 
a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  száma megmaradjon  –  8  igen,  4  tartózkodás  (12  fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor)– mellett elfogadta.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
6/2011. (01.27. Öh. sz.

határozata

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  hulladékkezelési  közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést.

A  módosított,  egységes  szerkezetbe  foglalt  szerződés  szövegét  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.

4) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
       Megállapodásának módosításáról
       Dömös község csatlakozásáról
     Előadó: Polgármester

              (Az előterjesztést a határozat melléklete tartalmazza)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirenddel  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
7/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról

Dömös község csatlakozásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja Dömös község csatalakozását a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
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5) Aljegyzői pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirenddel  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
8/2011. (01.27.) Öh. sz.

határozata

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki aljegyzői állás betöltésére.

A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza.

A pályázatok benyújtási határnapja: 2011. február 14.

A pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság bontja és értékeli.

A pályázat elbírálásáról Biatorbágy Város Képviselő-testület 2011. február 28-ig dönt.

6) Utcaátnevezésekről
       Előadó: Alpolgármester
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Dr. Palovics Lajos: Javasolja, hogy a képviselő-testület ne változtasson a rendeleten. 

Tarjáni István: A rendelet módosítását tette fel szavazásra.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről 
szóló 8/2007. (05.03.)Ör. számú rendelet módosításáról szóló 2/2011 (01.28.) Ör. számú 
rendeletét – 9 igen, 3 nem (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – megalkotta.

Dr. Palovics Lajos: Kéri, hogy a polgármester saját hatáskörében eljárva döntsön a téma 
újratárgyalásáról és a kihirdetés felfüggesztéséről.

Tarjáni István: A kérést, mivel saját hatáskörét érinti, átgondolja.

7) Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatával   
     összefüggő kérdésekről 
     Előadó: Polgármester
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    (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Barabás József:  Ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről a 
kérdést, mert az anyag most került kiküldésre, nem olvasták el a képviselők.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  Barabás  József  ügyrendi  javaslata,  mely  szerint  a 
képviselő-testület  vegye  le  a  napirendről  a  Biatorbágy  Város  Önkormányzata 
oktatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatával összefüggő kérdések megtárgyalását – 3 
igen, 8 nem és 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte 
el a szükséges többséget.

Fekete Péter: Részt vett egy megbeszélésen a műemlékvédelmi hatóságnál, ahol hajlandóság 
mutatkozott arra, hogy a kastélyok művészettörténeti kutatásának elkészítése után dönteni 
lehessen  arról, hogy azok alkalmasak-e oktatási, nevelési, illetve más hasznosításra. Ez a 
tárgyalás informális volt.

Dr. Palovics Lajos: Azt vette észre, hogy Tamás Gábor főépítész már január 14-én ellátta 
feladatait, holott 18-án került megválasztásra. A művészettörténeti kutatásnak nem látja 
értelmét, hiszen ebből nem derül ki, hogy alkalmasak-e oktatási-nevelési célokra a kastélyok. 
Véleménye  szerint  azt  kell  megvizsgálni,  hogy  oktatási  célokra  alkalmasak-e  a  kastély-
épületek.

dr. Kovács András: Felhívja a figyelmet, hogy a 2011. évi költségvetés készítése folyamatban 
van. Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatást ad a pénzügyi helyzetről. Továbbá jegyzői 
jogkörében eljárva felhívja a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület  oktatási koncepció, és 
költségvetés hiányában, és ennek figyelembevételével hozza meg döntését.  Kéri, hogy jól 
megfontolt döntést hozzon a képviselő-testület. 

Fekete  Péter: A  műemlékvédelmi  hivatal  bármilyen  funkció  kialakításához  kéri  a 
művészettörténeti  kutatást,  ez  minden dokumentáció  alapja  lesz.  Ennek  elkészülte  után 
lehet majd dönteni a hasznosításról.

Varga László: A Szily-kastély több mint tíz éve zárta be kapuit, mint oktatási intézmény.  
Azóta ad hoc jellegű a használata. A Sándor-Metternich-kastély is nagymértékű romláson 
megy keresztül.

Dr. Palovics Lajos: Az emlékeztető szerint elvi  lehetőségről  van szó. Ha számba veszik a 
képviselők, hogy mi kell egy iskolába, és mi fér el a kastély-épületekben, akkor láthatják a 
különbségeket.  Ebből  az  egyszerű  összehasonlításból  kiolvasható  minden.  Olyan  iskola, 
amely  a  mai  kor  követelményeinek,  és  a  korszerű  tanításnak  megfelel,  ezekben  az 
épületekben nem valósítható meg. Az épületek fontosak a település múltja,  és  története 
szempontjából, de oktatásfejlesztésre nem alkalmasak.

Dr. Kelemen Gáspár: Ismeri az oktatás haladásának irányát. A józan ész funkcióra tervez. 
Még nincs  döntés,  hogy általános iskolát,  művészeti  oktatást,  vagy új  oktatás-technikát, 
szeretne a képviselő-testület. 

Sólyomvári Béla: Egyetért a jegyző felvetésével, ismeri a település pénzügyi lehetőségeit. Az 
iskola helyzetét meg kell oldani. A felmérés ahhoz kell, hogy dönteni lehessen arról, hogy a 
kastélyok melyikében lehet bármit is megvalósítani.

Varga László: Az elmúlt években az előző képviselő-testület hasznosítási pályázatot írt ki, 
ami eredménytelen lett. 

Sólyomvári Béla: Javasolja a szünet utáni továbbtárgyalását a napirendnek.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete  Sólyomvári  Béla javaslatát,  mely szerint  a  napirend 
tárgyalását  a  képviselő-testület  az  ülés  szünete  után  tárgyalja–  10  igen,  1  nem,  1 
tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor)– mellett fogadta el.

Tarjáni  István:  A  napirend  továbbtárgyalását  a  9.  napirendet  követően,  a  szünet  után 
folytatja a képviselő-testület.

8) A Torbágyi Református Egyházközség támogatási kérelméről
     Előadó: Polgármester
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni  István:  A  gyülekezeti  ház  felújítására,  nyílászárók  cseréjére  kért  támogatást  az 
egyházközség. 

Kecskés László: A támogatási  kérésekről akkor döntsön a képviselő-testület,  amikor már 
ismert a 2011. évi költségvetés, így az erről szóló határozati javaslat elfogadását támogatja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 2 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
9/2011 (01.27.) Öh. sz.

határozata

A Torbágyi Református Egyházközség támogatási kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Torbágyi  Református  Egyházközség 
támogatási kérelméről szóló előterjesztést.

A  képviselő-testület  2011.  évi  költségvetésében  a  biatorbágyi  egyházak  adott  évi 
támogatására külön előirányzatot szándékozik megállapítani, ennek megfelelően a Torbágyi 
Református  Egyházközség  2011.  évi  konkrét  támogatásának  kérdésében  a  2011.  évi 
költségvetésének elfogadását követően dönt.

9) A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni István: A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelme a templom 
egyik  mellékoltárának  restaurálásához  kapcsolódik.  A  restauráláshoz  pályázatot  szeretne 
benyújtani az Egyházközség és a pályázati önrész biztosításához kér támogatást a képviselő-
testülettől.

Szakadáti  László:  Előzetes  tájékoztatás  szerint  a  pénzügyi  forrást  hónapban  kellene 
biztosítania a képviselő-testületnek.  A forrást két részletben javasolja biztosítani, és csak 
akkor, ha a pályázattal nyer az Egyházközség.
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Dr. Palovics Lajos: A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jegyzőkönyvében szereplő 
Baracza Szabolcs nem a Torbágyi Katolikus Egyházközség képviseletében volt jelen ezen az 
ülésen, hanem, mint restaurátor, aki a pályázat kapcsán a munkákat elvégezheti.

Varga László: Ha a jegyzőkönyvben elírás vagy hibás megjelölés történt, azt természetesen 
korrigálja, mint elnök. Kéri, hogy dr. Lehel István képviselő és mint világi elnök nyilatkozzon 
a kérdésben.

Dr. Lehel István: Tudomása szerint, Baracza Szabolcsnak nem volt hivatalos megbízása az 
Egyházközség képviseletére. Javasolja a korrigálást ebben az esetben. Biatorbágy területén a 
legjelentősebb műemléknek a torbágyi  templom oltár-együttese számít.  Az  egyházközség 
2005-ben felmérette a templomot kívül és belül. Megállapításra került a teljes felújítás. Az 
egyházközség ezt megkezdte, a tetőcserével, a homlokzat-felújítással és egyéb munkákkal. 
Ezt jórészt sajáterőből és pályázatokon keresztül valósult meg. A római katolikus templom 
Páduai Szent Antal mellékoltárának restaurálása sürgős, és a most kiírt pályázat önrészére 
kellene  támogatás,  mert  az  egyházközség  tartalékai  nem  elegendőek.  A  „C”  határozati 
javaslat megfelelő a pályázati önrészhez. 

dr. Kovács András: Ismételten felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a 2011. évi 
költségvetés készítése folyamatban van. Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatást ad a 
pénzügyi  helyzetről.  Jegyzői  jogkörében  eljárva  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  nincs 
elfogadott 2011. évi költségvetés. Ennek hiányában, és ennek figyelembevételével hozza meg 
döntését a képviselő-testület. Ezt a figyelem felhívást minden olyan döntés előtt jelzi, ami 
2011. évi költségvetést érint.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
10/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Torbágyi  Római  Katolikus 
Egyházközség támogatási kérelméről szóló előterjesztést.

A  Torbágyi  Római  Katolikus  Egyházközség  a  torbágyi  római  katolikus  templom Páduai 
Szent Antal mellékoltárának restaurálására pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális 
Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumához.

A  képviselő-testület  az  Egyházközség  sikeres  pályázata  esetén  a  pályázathoz  szükséges 
önrészhez  7.762.500 Ft támogatást biztosít az Egyházközség számára, melynek forrását 
2011. és 2012 évi költségvetésében arányosan biztosítja.

A polgármester szünetet rendelt el.

Szünet

Tarjáni  István:  A  Biatorbágy  Város  Önkormányzata  oktatásfejlesztési  koncepciójának 
felülvizsgálatával összefüggő kérdések tárgyalásáról szóló napirendet ismételten megnyitja. 
Javasolja, hogy a Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti kutatásával a Nexus Kft-t, a 
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Szily-kastély  építészettörténeti  kutatásával  Csomortány  Leventét  bízza  meg  a  képviselő-
testület.

Dr.  Kelemen  Gáspár:  Nagyon  rövid  idő  állt  rendelkezésre  az  árajánlatok 
áttanulmányozására. Ez ülés előtt került kiosztásra.

Szakadáti László: Az „új korszak” jellemzője, hogy nem odázza el a problémákat, hanem 
megoldja. 

Dr.  Palovics  Lajos:  Nem  lát  határidőt  az  elkészítésre.  Az  oktatás-fejlesztési  koncepciót 
március 31-ig kell elkészíteni, akkor erre alig van két hónap. Kéri, hogy az előterjesztő ezt 
jelölje meg. Ha komolyan veszik az ajánlattevők a feladatokat, akkor legalább egy év kell rá. 

Varga  László: Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  Sándor-Metternich-kastély  falkutatására 
2010-ben  született  döntés,  és  júliusban  ennek  módosítását  is  jóváhagyta  a  képviselő-
testület. Csak jelzi, hogy egy konténerosztály bérleti díja is 3 millió forint + rezsi. 

Kecskés  László:  A  kastélyok  funkcióinak  meghatározására  szükségesek  a  szakmai 
vélemények.  87  millió  forintért  vásárolta  meg  az  akkori  Önkormányzat  a  Sándor-
Metternich-kastély  egyik  szárnyát,  ha  már  akkor  tudták,  hogy  nem  alkalmas  iskola-
működtetésére,  akkor  miért  került  megvásárlásra,  ha  pedig  alkalmas,  akkor  kéri,  hogy 
támogassák a kutatásokat.

Fekete Péter:  Kéri a polgármestert, hogy a szerződések megkötésekor a lehető legrövidebb 
elkészülési határidőt jelölje meg, mivel az induló első osztályok száma feltehetően az idén 
kettővel, jövő tanévben hárommal nőni fog. Látni kell, hogy elhelyezhetők-e az osztályok 
valamelyik  kastélyban.  Ha  a  munkaanyagok  készen  vannak,  akkor  a  műemlékvédelem 
szóbeli nyilatkozata szerint, már tudnak véleményt kialakítani az osztályok elhelyezéséről.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 2 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
11/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatával 
összefüggő kérdésekről

A Sándor-Metternich kastély és a Szily-Fáy kastély építészettörténeti kutatásairól

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Biatorbágy  Város  Önkormányzata 
oktatásfejlesztési  koncepciójának  felülvizsgálatával  összefüggő  kérdésekről,  a  Sándor-
Metternich kastély és a Szily-Fáy kastély építészettörténeti kutatásairól szóló előterjesztést.

A  képviselő-testület  a  Sándor-Metternich  kastély  építészettörténeti  dokumentációjának 
elkészítésével Nexus-terv mérnöki menedzser irodát bízza meg.

A képviselő-testület a Szily-Fáy kastély építészettörténeti dokumentációjának elkészítésével 
Csomortány Levente művészettörténészt bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére.

A képviselő-testület a szükséges forrást 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. február 4.
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10) Biatorbágy, vasútállomás P+R és B+R parkoló autóbusz megálló, belső és    
          úthálózatok, közúti, kerékpáros és gyalogos kapcsolat kialakításával összefüggő      
            kérdések
         Előadó: Polgármester
         (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
nem volt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
12/2011.(01.27.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy, vasútállomás P+R és B+R parkoló autóbusz megálló, belső és úthálózatok, 
közúti, kerékpáros és gyalogos kapcsolat kialakításával összefüggő kérdések

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  elővárosi  vasútvonalak  Biatorbágy, 
vasútállomás  P+R  és  B+R  parkoló  autóbusz  megálló,  belső  és  úthálózatok,  közúti, 
kerékpáros és gyalogos kapcsolat kialakításával összefüggő előterjesztést

A  Képviselő-testület  a  NIF  Zrt.  KÖZOP  pályázatának  keretében  megtervezésre  és 
megvalósításra, valamint annak elkészülte után műszaki átadásra kerülő a parkolók, járdák, 
körforgalmi csomópont, belső úthálózat, közvilágítás és térfigyelő kamera rendszer esetén 
vállalja  10  évig  azok  fenntartását,  üzemeltetését,  továbbá  az  ezzel  járó  üzemeltetési 
költségek viselését.

11) Biatorbágy József Attila utca 02/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, Raffai Brigitta és 
Raffai Zoltán vételi szándékáról
Előadó: Polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni István: A Pénzügyi Ügyrendi Stratégia Bizottság javaslata az volt, hogy pályázat 
keretében értékesítse az Önkormányzat a területet. Nyilvános pályázat keretében törvényes 
az értékesítés.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 2 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
13/2011.(01.27.) Öh. számú

határozata
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A Biatorbágy József Attila utca 02/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő  Biatorbágy, 
02/18 hrsz-ú külterületi ingatlan elidegenítésére nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza.

A pályázat beadási határideje: 2011. február 11.

12) Gyurik Sándor Biatorbágy, Katalin-hegyi lakos közterület kiszabályozásával összefüggő 
kérelméről
Előadó: Polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
14/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

Gyurik Sándor Biatorbágy, Katalin-hegy közterület kiszabályozásával összefüggő 
kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  a  helyi  építési  szabályzattal 
összhangban  támogatja,  Biatorbágy  Katalin-hegy  3089  hrsz-ú  ingatlan  közterületi 
kiszabályozását az alábbi feltételekkel:

1) Kérelmező vállalja, hogy ingatlanából a 3086 hrsz-ú út felé HÉSZ szerinti kiszabályozást 
elvégzi.

2) A tulajdonos a földhivatalban a vázrajz szerinti kiszabályozás átvezetését kezdeményezi.

3) Az eljárás lefolytatásával kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vonatkozó szerződés megkötésé

13) A Magyar Telekom Nyrt. kérelméről
Előadó: Polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
nem volt.
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Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
15/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

A Magyar Telekom Nyrt. kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Magyar  Telekom  Nyrt.  kérelmét  a 
2011. évi inflációs emelés elhagyásáról.

A Képviselő-testület a 2011. évi inflációs emeléstől nem kíván eltekinteni a Magyar Telekom 
Nyrt.-vel kötött valamennyi bérleti szerződésére kiterjedően, így nem járul hozzá a szerződés 
módosításához.

14) A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről
Előadó: Alpolgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni  István:  Az  előterjesztés  tartalmazza,  hogy  a  híd  megerősítése  és  a  szerződés 
módosítása szükséges ahhoz, hogy  a Füzes patakon 3,5 tonna terhelésnek megfelelő híd 
épüljön.

Kérdések

Nagy Tibor: Nem szabad elfelejteni, hogy már futó pályázat módosításáról van szó. Írásbeli  
nyilatkozatok beszerzése szükségesek az alapos döntéshez. A közbeszerzéssel kapcsolatban 
állásfoglalást  kell  kérni  a  változtatásról.  Megfelelő  óvatossággal  kell  eljárni.  Névszerinti 
szavazást kér. Az alpolgármester ígérte,  hogy lesz írásbeli  nyilatkozat. Lukács Miklós, aki 
műszaki ellenőr, írásban nyilatkozott-e ? Megvannak-e az írásos garanciák?

Dr. Palovics Lajos: Megszületett-e az írásos nyilatkozat a szakértőktől?

Nagy Tibor: Nem véletlenül kérte a műszaki ellenőrtől, Lukács Miklóstól az írásos véleményt. 
Ha  esetleg  büntetést  kell  fizetni,  akkor  azt  ki  fogja  megfizetni?  A  költségek  mennyivel 
növekednek meg?

Válasz

Tarjáni István: A pályázati szakértő és Lukács Miklós is nyilatkozott szóban arról, hogy ez a 
változtatás nem lesz probléma. 

Hozzászólások

Dr.  Palovics  Lajos:  A  forgalmi  változtatáshoz  nem  kell  képviselő-testületi  döntés.  A 
kerékpárúttal,  járdával  összefüggő  pályázati  támogatás  visszakérhető  lesz,  ami  közel  30 
millió forint, ebben az esetben nem lehet megépíteni a középszigetet, ami a biztonságosabb 
közlekedést segítené. A javaslatot nem tartja átgondoltnak. 

Kecskés László: A bizottság akkori véleménye az volt, hogy a pályázatot érintő változtatások 
kapcsán a pályázatíró nyilatkoztatása szükséges.
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Szakadáti László: A mai döntés - Lukács Miklós szóbeli nyilatkozata alapján - nem érinti a 
közbeszerzést. Új tervezést és műszaki tartalmat érint.

Tarjáni István: A mai döntés a tervezést érinti, az engedélyeztetést nem.

Sólyomvári Béla: Üdvözlendő javaslatnak tartja a változtatásokat, amelyeket a lakosok 
kezdeményeztek.

Tarjáni István: Jelenleg a tervezésről lehet dönteni, a határozati javaslatból törlésre kerül az 
„engedélyezési” szó.

A polgármester névszerinti szavazást rendel el Nagy Tibor javaslatára.

Biatorbágy Város képviselő-testülete (Fekete Péter: Igen, Kecskés László: Igen, Koleszár 
Kázmér:  Igen,  Sólyomvári  Béla:  Igen,  Szakadáti  László:  Igen,  Tarjáni  István:  Igen,  Varga 
László:  Igen,  Barabás József:  Tartózkodás,  Dr.  Kelemen Gáspár:  Tartózkodás,  Dr.  Lehel 
István: Tartózkodás, Nagy Tibor: Tartózkodás, Dr. Palovics Lajos: Tartózkodás)  7 igen, 5 
tartózkodás (12 fő képviselő volt  jelen a szavazáskor) – mellett  a következő határozatot 
hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
16/2011 (01.27.)Öh. sz.

határozata

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalonna utca– Rózsa–Szent László–
Alsó Pátyi utcák forgalmi rend változásával és a Füzes patakon átívelő kis híd forgalom elől  
való lezárásával kapcsolatban készült előterjesztést.

A képviselő-testület elrendeli Füzes patakon 3,5 tonna terhelésnek megfelelő híd, valamint 
ezzel összefüggésben az egyéb szükséges tervezési munkálatok megindítását.

A képviselő-testület a szükséges forrást 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Tarjáni István: Az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülés rendel el.

15) A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről

16) A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Damjanich - Boldog Gizella –    
       Híd utcák fejlesztésének támogatására, forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-     
        2009-2.1.1/b pályázattal összefüggő kérdésekről 

Tarjáni István: Kihirdeti a képviselő-testület zárt ülésén hozott döntéseket.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
17/2011.(01.27.) Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről
Felügyelő bizottsági és kuratóriumi tagságról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Biatorbágyi  Egészségház  Alapítvány 
működésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

1.  A  képviselő-testület  Tarjáni  István  felügyelő  bizottság  elnöki  tagságáról  történő 
lemondását  tudomásul  vette  és  köszönetét  fejezi  ki  a  felügyelő  bizottságban  végzett 
munkájáért.

2.  A képviselő-testület  Wágenszommer Istvánt  visszahívja,  mint  a  kuratórium titkárát  és 
köszönetét fejezi ki a végzett munkájáért.

3. A Képviselő-testület az Alapítóval és az érintett személyekkel történt előzetes egyeztetés 
után  a  Biatorbágyi  Egészségház  Alapítvány  Felügyelő  Bizottsága  elnökének  határozatlan 
időre Mohácsy Istvánt, kuratórium titkárának Dr. Tálas-Tamássy Tamást választja meg.

____________________________________________________________________________

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
18/2011.(01.27.) Öh. sz.

határozata

A Közép-magyarországi Operatív Program keretében Damjanich – Boldog Gizella – 

Híd utcák fejlesztésének támogatására, forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-2009-

2.1.1/b pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Közép-magyarországi  Operatív 

Program keretében Damjanich – Boldog Gizella – Híd utcák fejlesztésének támogatására, 

forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-2009-2.1.1/b pályázattal összefüggő kérdésekről 

szóló előterjesztést.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés 

mellékletét képező megállapodás aláírására. A támogatás összegét a Képviselő- testület a 

2011. és 2012. évi költségvetésében biztosítja.

___________________________________________________________________________
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
19/2011.(01.27.) Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről
A Biatorbágyi Egészségház Alapítvány alapítói jogairól

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.
1. A Biatorbágyi Egészségház Alapítója, Petrás István 2010. június hónap 30. napján tett  
személyes nyilatkozatával a Ptk. 74/C. §. (7) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve - 
akadályoztatása  miatt  –  az  alapítói  jogok  teljes  körű  gyakorlására  Biatorbágy  Város 
Önkormányzatát  jelölte  ki.  A  Képviselő-testület  118/2010.  (06.  30.)  Öh.  számú 
határozatával, 2010. június 30. napjától kezdődően a kijelölést elfogadta azzal, hogy az 
Alapítvány  székhelye  2051.  Biatorbágy,  Baross  Gábor  u.  2/a.  u.  számra  változik  és  a 
nyilvántartó bíróságtól az Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetnek történő minősítését 
kéri.  A  Biatorbágyi  Egészségház  Alapítvánnyal  kapcsolatban  a  Képviselő-testület  által  a 
118/2010.(06.30.)  Öh.  számú határozat  alapján  Dr.  Kiss  György  ügyvéd elkészítette  az 
alapítvány módosított  alapító okiratát és kiegészítő dokumentumait.  A Fővárosi  Bíróság 
hiánypótlást rendelet el és több, könnyen orvosolható hiba mellett, megállapította azt is, 
hogy az Önkormányzat nem veheti át az alapítói jogokat.

2. Fentiek  alapján  Biatorbágy  Önkormányzata,  mint  a  Biatorbágyi  Városfejlesztési  Kft. 
alapítója  és  egyedüli  tagja  akként  dönt,  hogy  a  Biatorbágyi  Városfejlesztési  Kft.  a 
Biatorbágyi Egészségház Alapítvány alapítói jogait át kívánja venni.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  Biatorbágy  Önkormányzata 
képviseletében, illetve az Önkormányzat, mint a Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. alapítója és 
egyedüli tagja képviseletében eljárva a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.

4. A  Képviselő-testület  a  jogi  előkészítéssel  és  eljárással  a  Dr.  Juhász  Andrea  Julianna 
Ügyvédi Irodát bízza meg.

_________________________________________________________________________

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
20/2011.(01.27.) Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Dévay utcai Óvodaépület teljes körű műszaki átvizsgálásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóvá hagyja a Biatorbágyi Dévay utcai 
óvodaépület  teljes  körű  építész,  gépész  és  villamos  műszaki  átvilágítása,  felülvizsgálata 
megfelelőségi, korszerűségi és minőségi vizsgálatára vonatkozó vállalkozási szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A vállalkozói szerződést a határozat melléklete tartalmazza.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
21/2011.(01.27.) Öh. számú

határozata

A Biai Református Egyházközség kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Biai  Református  Egyházközség 
kérelmét.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biai Református Egyházközségnek felekezeti iskola 
létrehozására  irányuló  szándékát  elvben  támogatja  és  az  erről  szóló  szándéknyilatkozat 
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
A szándéknyilatkozatot a határozat melléklete tartalmazza.

Tájékoztatások, javaslatok

Szakadáti László: Mindenkit szeretettel várnak a 2011. január 29-én, szombaton tartandó 
„Falu disznótora” rendezvényre.

Biatorbágy Város képviselő-testület tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több 
kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt.

Tarjáni István polgármester a képviselő-testület tagjainak megköszönte a munkát, az ülést 
bezárta.

k.m.f.

Tarjáni István dr. Kovács András
polgármester jegyző

18


