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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Fekete Péter  képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Dr. Palovics Lajos  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Dobosy Gáborné  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 

Hingyiné Molnár Ildikó  Benedek Elek Óvoda részéről 
Szádváriné Kiss Mária Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője 

 
Távolmaradását jelezte: 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő 
Koleszár Kázmér képviselő 
Dr. Lehel István képviselő 
Varga László képviselő 
 
Az ülésen nem jelent meg: 
Fabók Gézáné  lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Kanaki Lefter görög nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Popovics Tibor ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

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

határozatképes, az ülést 1627 órakor megnyitja. A meghívó szerinti harmadik napirendi 

pontot levételre javasolja, mivel az azzal kapcsolatosan felmerült kérdésekre nem érkezett 

válasz. 

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

napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 1 tartózkodás mellett (7 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – a következő 
napirendet fogadta el: 
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Napirend: 
 

1) A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 
módosításáról 
Előadó: polgármester 

2) Az Egészséges Biatorbágyért Programmal összefüggő kérdésekről 
Előadó: polgármester 

3) A Szily kastélyban kialakítandó iskolai tantermekkel összefüggő kérdésekről - A 
"Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása" 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 

4) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetői tisztségével összefüggő 
kérdésekről (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 

5) Lakáscélú helyi támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 

 
 
 
 
 
1) A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 

módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Legutóbbi tanácsülésen a tanács úgy döntött, hogy a társulás 

megszűnésének időpontját 2013. augusztus 31-re módosítja. Elszámolási ok áll emögött, 

vannak települések, melyek nem tudtak elszámolni a társulással, ezért - hogy ez az 

elszámolás megtörténhessen - döntött úgy a tanácsülés, hogy meghosszabbítja a társulás 

működését erre az időszakra, viszont ehhez a döntéshez a testületek döntése is szükséges. 

Felhívja a figyelmet, hogy a döntés minősített többséget igényel. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 1 tartózkodás mellett (7 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 
 
 
2) Az Egészséges Biatorbágyért Programmal összefüggő kérdésekről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Tarjáni István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta, és a határozati 

javaslatban, illetve az előterjesztésben szereplő módon javasolja a testületnek elfogadásra. 

A módosító javaslatok az előterjesztésben kiemelten vannak megjelenítve, ezeket befogadja, 

ezzel javasolja elfogadásra. 
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Hozzászólás, javaslat: 

 

Barabás József: Mikor tárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság, és ki volt az 

elnök? 

Tarjáni István: 2013. június 26-i munkaterv szerinti testületi ülést megelőzően, és Dr. Lehel 

István volt az elnök. 

 

Több hozzászólás, javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 1 nem mellett (7 fő 

képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2013. (07.22.) Öh. sz. határozata 

Az Egészséges Biatorbágyért Programmal összefüggő kérdésekről 

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesülettel kötendő megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészséges 

Biatorbágyért Programmal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

A Képviselő- testület a Program megvalósítására nyújtott támogatási összeg fedezeteként a 

2013. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program felhasználható szabad keretét 

jelöli meg. 

Határidő: 2013. október 31.  

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, 

észrevétele, javaslata nem volt. 

Tarjáni István: A nyilvános ülést 1632-kor bezárta és a további napirendi pontok 

megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 


