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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-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 
Lóth Gyula képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
Tálas-Tamássy Richárd képviselő 
Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 
Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 
Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 
Honvédné Üveges Ildikó    beruházási osztályvezető 
Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
Harasztosi Hanna Budakeszi Járási Hivatal képviseletében 
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Cserei Zsolt TB bizottsági tag 
Balázs Hegedűs Zoltán TB bizottsági tag 
Szanyi József ESZB bizottsági tag 
 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel 

határozatképes, az ülést 1711 órakor megnyitja. Koleszár Kázmér jelezte, hogy később fog 

ideérni, amennyiben még addig tart a testületi ülés. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval egyezően. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az 

általa elhangzott napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – 
a következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
1) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság működésével összefüggő kérdésekről 

Előadó: Polgármester 

2) A Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című 
pályázattal összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy, Fő u. 92. alatt tájház kialakítására 
közbeszerzési eljárás elbírálásáról - zárt ülés 
Előadó: Polgármester 
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1) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság működésével összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Átadja a szót a napirend előterjesztőjének, Nánási Tamásnak. Annyit még 

előzetesen, hogy ezt a napirendet az előző bizottsági körben az Oktatási és Kulturális 

Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Az erről szóló határozat az 

előterjesztés mellékletében szerepel.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Nánási Tamás: Igyekezett minden egyes szegmensét leírni ennek az ügynek. Minden 

kérdésnek áll elébe, ha bárki, bármire kíváncsi ezen felül és kéri a testületet, hogy 

támogassa, hogy az Értéktár Bizottság munkáját megújíthassák és a helytörténeti munka 

felgyorsulhasson Biatorbágyon.  

Tarjáni István: Miután további hozzászólás, kérdés, javaslat nincs, a vitát lezárja. 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amely két fontos elemet tartalmaz, a tisztújítást 

és az SZMSZ elfogadását, ami az SZMSZ-nek a része.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (II.10.) önkormányzati határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság működésével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 

Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kérdéseket, ezen belül annak szervezeti és 

működési szabályzatát.  

A képviselő-testület a Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak számát 9 főben állapítja meg. 

A képviselő-testület az elnöki tisztség ellátásával Tótpál Juditot bízza meg.  

A képviselő-testület az Értéktár Bizottság tagjának a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 

részéről Horváth Imrét, a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület részéről Tüske Emilt 

megválasztja.  

A képviselő-testület az Értéktár Bizottság feladatairól szóló felsorolást a következő 

szövegrésszel egészíti ki: „a Biatorbágyi Értéktár létrehozása után – a gondozással 

párhuzamosan – összefogja és koordinálja a város intézményeinek és civil szervezeteinek, 

kutatóinak helytörténeti tevékenységét” szövegrésszel.  

A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

szervezeti és működési szabályzatát – a fentiek figyelembevételével – megalkotja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1714-kor bezárja és a további napirendi 

pont megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 


