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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 11-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 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Molnár Tibor képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel 

határozatképes, az ülést 17 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval egyezően eltérően.  

 

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

napirendi javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Szavazás 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – 
a következő napirendet fogadja el: 
 
 
Napirend: 
 
1) A Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pestmegyei 

településközpontok fejlesztése–integrált településfejlesztés Pest Megyében című 
pályázattal összefüggő kérdésekről 
A Biatorbágy, Fő u. 92. alatt tájház kialakítására közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
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A 172/2014. (XI.27.) határozat módosításáról  
Előadó: polgármester 

2) Önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos beadványról (zárt 
ülés) 
Előadó: polgármester 

 
 
1) A Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pestmegyei 

településközpontok fejlesztése–integrált településfejlesztés Pest Megyében című 
pályázattal összefüggő kérdésekről 
A Biatorbágy, Fő u. 92. alatt tájház kialakítására közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
A 172/2014. (XI.27.) határozat módosításáról  
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Az elmúlt testületi ülésen döntöttek ennek a pályázatnak a kiírásáról, viszont 

volt egy olyan megnevezett pályázó, aki a feltételeknek nem felelt meg. Ez jelenleg is így 

van, ezért kell újra erről dönteniük, hiszen ez így szabályos. Csak olyan pályázót hívhatnak 

meg, aki a törvényi és a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelel. Az 

előterjesztésben ez szerepel, illetve ugyanezt tárgyalta a testületi ülést megelőzően a 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság. Kérdezi Elnök Urat, hogy milyen döntés született 

a bizottsági ülésen? 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Sólyomvári Béla: A bizottság a határozati javaslattal egyetértett. 

Tarjáni István: Köszöni szépen, ő is ezt javasolja a testületnek. Az előterjesztésben 

szereplő meghívottakat hívják meg, 1 meghívott a legutóbbi testületi ülésen a 4-Épszer Kft. 

volt, akit ott azonnal nem tudtak ellenőrizni, ő az, aki a pályázati feltételeknek nem felel meg. 

Bodorkos Ádám: A múltkori testületi ülésen azt beszélték meg, hogy azt fogják már 

tárgyalni, hogy a beadott ajánlatok alapján majd döntenek és arra lesz összehívva a 

rendkívüli testületi ülés. Most akkor még egyszer össze fognak ülni ez ügyben? Az idő halad 

és kérte a nyílt közbeszerzést, ami a határidő miatt nem férne bele és ezzel egyet is értettek, 

hogy akkor hagyják, de akkor még egyszer össze fognak ülni, hogy döntsenek ebben vagy 

most már januárra tolódik? 

Tarjáni István: Most már a határidő nem teszi lehetővé, hogy ebben az évben döntsenek 

erről, ez már januárra fog tolódni, de reményeik szerint a rendes testületi ülést megelőzően. 

Ahogy a pályáztatás befejeződik, úgy egy rendkívüli testületi ülés keretében lehetséges majd 

az eredményről dönteniük. Úgy látja, más javaslat, észrevétel nincs, a vitát lezárja. Aki a 

pályázat ilyen módon történő kiírásával egyetért, az szavaz igennel.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, 1 tartózkodás mellett 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2014. (XII.11.) határozata 
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A Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pestmegyei 

településközpontok fejlesztése–integrált településfejlesztés Pest megyében című 

pályázattal összefüggő kérdésekről 

A Biatorbágy, Fő u. 92. alatt tájház kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról 

A 172/2014. (XI.27.) határozat módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 172/2014. (XI.27.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 

CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a Biatorbágy, Fő 

u. 92. alatt tájház kialakítására hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 

I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 

1. POLIÉDER Kft. 

Székhely: 1039 Budapest, Hortobágy u 5. 

Cégjegyzékszám: 01-09-165003 

2. Q Design Kft. 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u 48. 

Cégjegyzékszám: 13-09-098952 

3. MARCO 2100 Kft. 

Székhely: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 19. 

Cégjegyzékszám: 13-09-071159 

4. Mayerszer Épületgépészeti Kft. 

Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 54. 

Cégjegyzékszám: 13-09-114907 

 

II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. december 12. 

 

 
 
Tarjáni István: A nyílt ülés napirendjének végére értek, de mivel az évben ez az utolsó 
testületi ülés, szeretne még néhány mondatot mondani azoknak, akik nyomon követték 
ebben az évben a testületi üléseiket. Megköszöni a figyelmüket és azt kéri, illetve kívánja, 
hogy a következő évben is kövessék nyomon a testületi ülést és kíván mindannyiuknak 
áldott, békés Karácsonyt és boldog új évet és invitál mindenkit, aki figyelemmel kíséri 
testületi ülésüket, hogy a hétvégén a hagyományos Angyalfia Vásár kerül megrendezésre a 
Főtéren. Menjenek el minél többen, hiszen azért rendezik, hogy ezzel is emeljék az itt 
élőknek a jó közérzetért, hiszen ott olyan körülmények között és olyan termékeket tudnak 
vásárolni, amit lehet, hogy máshol nem is tudnak megtenni és az biztos, hogy nem ilyen 
körülmények között, hiszen a két napon keresztül folyamatosan, kulturális műsor is lesz a 
vásár mellett, ami egy jó program, amellett, hogy a vásárlás is szükséges a karácsonyhoz a 
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mostani időben, de a kultúra is fontos, hogy ott legyen mellette. Van még egy konkrét ügy, 
amely esetleg érdekelhet mindenkit. A tegnapi, illetve a mai sajtóhír, hogy az M0 autópálya, 
illetve bevezető autópálya szakaszok fizetővé tételéről szóló hírek jelentek meg a sajtóban. 
Beszélt ezzel kapcsolatban az országgyűlési képviselőjükkel, aki azt mondta, hogy egyelőre 
várják meg, amíg ez a bejelentés hivatalosan megtörténik, márpedig ez holnap fog 
megtörténni, a miniszterelnök úr fog ez ügyben tájékoztatást adni. Ő akkor fog erre reagálni. 
Annyit érdemes megjegyezni, ha valaki nézte a hírt, hogy van ennek kedvező hatása is 
számukra, hiszen aki eddig az 1-es autóúton közlekedett azért, mert az autópálya fizetős 
volt, az ezután igénybe fogja venni az autópályát, hiszen az évi 5 ezer forintos díj nem fogja 
elriasztani ettől. Az 1-es útra a feljutás könnyebb lesz, könnyebben meg lehet közelíteni az 
autópályát, kevesebben fognak várakozni Biatorbágyon belül az 1-es útra való feljutásra. 
Nyilván a másik oldalon ott van, hogy ezért évi 5 ezer forintot kell fizetni annak, aki az 
autópályát használni szeretné. Mérgelni kell, hogy melyik serpenyőben van több. Ez most 
még nem tiszta, hiszen a pontos feltételek még nem ismertek. Azért mondta ezt előzetesen, 
hogy nem egyértelműen hátrányos ez részükre. Nyilván van olyan település, akinek ez 
egyértelműen hátrányos, van olyan, akinek előnye és hátránya is származik, ilyenek ők, és 
van olyan, akinek ebből csak előnye származik, például a tőlük nyugatra eső települések 
(Herceghalom, Zsámbék, Bicske), akiknek ez előnyös, hiszen ők 5 ezer forintért fognak tudni 
feljutni az autópályára éves díjat tekintve, ami jóval kedvezőbb a jelenleg 42 ezer forintos 
díjnál. Ennyi lett volna a napi hírre való reakció. Úgy hiszi, hogy a következő évben oly 
módon fognak tudni együtt dolgozni, hogy mindannyian a város érdekét nézve segíthetnek 
mindazoknak, akik rájuk adták a szavazataikat és itt most mindenkit beleért, függetlenül attól, 
hogy ki, melyik oldalon ül. Ha valaki idekerült, akkor a felelőssége egyértelmű, szavazatot 
kapott és a város érdekét kell, hogy szolgálja. Ennek a gondolatnak a jegyében kíván az itt 
ülőknek is áldott, békés Karácsonyt és boldog új évet és ezzel a nyílt ülést 1714-kor bezárja.  

 

 

 
K.m.f. 

 
 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 


