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Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 2-án megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Palovics Lajos polgármester
Wágenszommer István alpolgármester
Makranczi László jegyző
Barabás József képviselő
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Fekete Péter képviselő
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Koósné Lévai Ildikó képviselő
Dr. Lelkes Péter alpolgármester
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Tarjáni István képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Az ülésen nem jelent meg:
Dr. Győri Gábor képviselő
Kecskés László képviselő, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Kanaki Zita Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottak:
Benedek Marianne Adóügyi Osztályvezető
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Dr. Kovács András Igazgatási Osztályvezető
Dr. Révész Zoltán Titkárságvezető
Körmendi Judit Főépítész
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető

Benkő C s. Gyuláné Biatorbágyi Általános Iskola Intézmény vezetője
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője
Jámbor Imre Biatorbágyi Faluház és Könyvtár Intézmény vezetője
Palovics Teréz Benedek Elek Óvoda Intézmény vezetője
Tóth Attila Családsegítő Központ Intézmény vezetője

Dr.  Palovics  Lajos:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.



Hozzászólások
Tarjáni  István:  A  Népjóléti  Bizottság  a  korábbi  ülésén  döntött  a  családórákkal 
kapcsolatban. Szeretné, ha a képviselő-testület ezt megerősítené.

Varga László: Június közepe óta több alkalommal mind az Oktatási és Kulturális Bizottság, 
mind pedig  ő,  mint  a  bizottság  elnöke  többször  kérte  polgármester  urat,  illetve  a  hivatalt 
írásban, szóban, hogy az oktatási és sportkomplexum jelenlegi állásáról kapjanak tájékoztatást, 
mert  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  erről  utoljára  májusban  kapott.  Bár  az  utolsó 
bizottsági ülésen volt egy tájékoztatás, de sajnos meglehetősen hiányos, pontatlan formában. 
Kaptak  egy  nagyon  rövid  előterjesztést  főépítész  asszonytól.  A  bizottság  több  kérdést  is 
megfogalmazott, amely azonban nem áll senkinek rendelkezésére.
Szeretné, ha az Ügyrendi Bizottság  tájékoztatást adna a legutóbb és azóta is már felvetett első 
osztályosok  és  óvodások  elhelyezése  tárgyában  hozott  képviselő-testületi  döntés 
végrehajtásában született anomáliákról, ugyanis az Ügyrendi Bizottság júniusban vállalta,  hogy 
azt kivizsgálja.

Válasz
Dr. Palovics Lajos:  Azért nem vették fel a családórával kapcsolatos kérdést napirendre, mert 
nem  szükséges  képviselő-testületi  döntés  hozzá,  nem  tér  el  a  költségvetésben  és  a 
Népegészségügyi Programban foglaltaktól.
Nem fogadja be Varga képviselő úr módosító indítványait, mivel képviselő úr is elmondta, hogy 
ilyen tájékoztatást az Oktatási és Kulturális Bizottság kapott. Továbbá az Ügyrendi Bizottság 
felé a kérést korábban kellett volna megfogalmaznia, hogy arra a bizottság fel tudjon készülni.

Tarjáni István: Visszavonja javaslatát.

Varga  László  javaslata,  mely  szerint  a  képviselő-testület  kapjon tájékoztatást  az  oktatási  és 
sportkomplexum jelenlegi állásáról, továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság adjon tájékoztatást az 
első  osztályosok  és  óvodások  elhelyezése  tárgyában  hozott  képviselő-testületi  döntés 
végrehajtásában született anomáliákról - 5 igen, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás (12 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) nem nyerte el a szükséges többséget.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás (12 fő képviselő 
volt  jelen  a  szavazáskor,  határozathozatal  mellőzése)  mellett  –  a  következő  napirend 
megtárgyalását fogadta el:

Napirend
Állampolgári bejelentések
Wágenszommer István alpolgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.  „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című 
pályázattal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
a.) A jövőbeni falumúzeum kialakítását szolgáló épület megvásárlásáról



b.) A Városfejlesztő Társaság megalakításáról
2. A Biatorbágyi Vízművek Kft Társasági Szerződés módosításáról

Előadó: Polgármester
3. Közép Magyarországi Operatív Program keretében kiírt KMOP 3.3.1.B belterületi
      csapadékvíz elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről (Az Iharosi út   
      melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről)
      Előadó: Polgármester
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához

Előadó: Polgármester
5. Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének I. féléves 

végrehajtásáról
Előadó: Polgármester

6. A 3. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatról (zárt ülés)
Előadó: Polgármester

7. A Népegészségügyi Program primer prevenció keretében kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Népjóléti Bizottság elnöke

8. Az iskolatej-programról
Előadó: Polgármester

9. Tájékoztatások, javaslatok

Varga László: Szeretné polgármester úr megjegyzését pontosítani, ugyanis ő azt mondta, 
hogy  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  a  legutóbbi  ülésén  meglehetősen  hiányos, 
ellentmondásos tájékoztatást kapott, tehát semmivel nem ment előbbre a dolog.

Állampolgári bejelentések
Fazekas  Zoltán: Szeretne  egy  bejelentéssel  élni,  mely  szerint  a  Bia-Futura  Egyesület 
Biatorbágyon  aláírásgyűjtést  kezdeményezett  három  kérdésben.  Az  aláírásgyűjtés  sikeresen 
befejeződött, a törvény által előírt aláírásokat összegyűjtötték. 
Átnyújtja  a  jegyzőkönyvhöz  a  Bia-Futura  három  kérdést  -  amelyre  az  aláírásgyűjtést 
kezdeményezték  –  tartalmazó  levelét,  de  az  aláírásokat  bizonyító  dokumentumokat  nem 
nyújtotta  át,  mivel  a  jelenlegi  képviselő-testületnek  ez  az  utolsó  ülése,  érdemben nem tud 
határozatot  hozni  az  ügyben,  így  azt  a  következő  képviselő-testület  rendelkezésére  fogják 
bocsátani.

Válasz
Dr.  Palovics  Lajos: Komolytalannak  találja,  hogy  állítólag  eredményesen  zárult  egy 
aláírásgyűjtés, de az aláírások nem állnak a képviselő-testület rendelkezésére. 

Wágenszommer István alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről
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Előadó:  Alpolgármesterek
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések
Varga  László: Június  17-én  alpolgármester  úr  egyeztetett  a  Telki  Polgármesteri  Hivatal 
munkatársaival  a Biatorbágyra vonatkozó építési engedélyezési ügyekben. Tudomása szerint a 
Karinthy Frigyes utcai iskolaépület ebédlőjének engedélyezési ügye is Telkihez tartozik. Szóba 
került ez a kérdés is? Ha igen, akkor milyen eredménnyel zárult? A képviselő-testület áprilisi 29-i 
döntése  ellenére  még  a  múlt  hét  pénteken  nem  volt  érvényes  építési  engedélye  az 
ebédlőbővítésnek.
Június  30-án  a  műanyag  sílesikló-pálya  ügyében  tárgyalt  a  pályát  telepíteni  és  üzemeltetni 
kívánó  vállalkozóval.  Tavaly  októberben  volt  már  egy  ilyen  megkeresés,  akkor  a  képviselő-
testület  azt  javasolta,  hogy  a  vállalkozó  keressen  magának  magánterületet.  Ez  ugyanez  a 
vállalkozó? Milyen előrelépés történt abban az ügyben?
Július 27-én helyi vállalkozóval találkozott alpolgármester úr. Lehet erről többet tudni? Milyen 
várható beruházásról van szó?
Augusztus 17-én Dr. Kovács Attila főorvos úrral egyeztetett az Egészségház működéséről. Olyan 
visszajelzés  érkezett  hozzá,  hogy  zsámbéki  embereket  régóta  fogadnak  a  biatorbágyi 
Egészségházban,  de  ugyanakkor  az  ultrahang  vizsgálatra  biatorbágyiaknak  két  hetet  kell 
várakozniuk.

Fekete  Péter:  Alpolgármester  úr  tájékoztatása szerint  Június  21-én a  Bia  Zrt.  tervezőivel 
tárgyaltak a Tópark beruházást illetően. A szóban forgó beruházással kapcsolatban nagyon 
kevés  információval  rendelkezik  a  képviselő-testület.  Szeretné,  ha  alpolgármester  úr 
tájékoztatást adna arról, hogy hogyan áll a beruházás, valós-e a csúszás?

Válasz
Wágenszommer István:  Csak azokban a kérdésekben tud tájékoztatást adni, amelyekben 
tárgyalt. A Telki Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán egyeztetett a Biatorbágyra vonatkozó 
építésengedélyezési  ügyek  tárgyában,  de  ezek  a  szennyvíztelep  bővítésére  vonatkoztak.  A 
Karinthy Frigyes utcai iskolaépület ebédlőbővítésének kérdése nem szerepelt köztük.
A  Bia  Zrt.  tervezőivel  szintén  a  víz-  és  szennyvízhálózathoz,  szennyvíztelephez  kapcsolódó 
ügyekben tárgyalt, amelynek eredményeként meg is jelentek a Biatorbágyi Vízműveknél, ahol a 
rájuk vonatkozó bővítési és hálózat felújítási kötelezettségeket ismertették velük.
A műanyag sílesikló-pályával kapcsolatban teljesen másik társaság jelentkezett, mint a korábbi. 
Hat tornatanár működtet egy rövid, gyerekeknek szánt műanyag lesiklópályát Budaörsön és 
különböző  okok  miatt  szeretnének  eljönni  onnan.  Úgy  néz  ki,  hogy  sikerült  a  település 
határában egy magánterületen hozzájárulást szerezniük, ha sikerül a közműveket bevezetni és 
az  energiaellátást  tudják  biztosítani,  akkor  üzembe  fogják  helyezni.  A  maga  részéről  a 
közművekkel kapcsolatban minden segítséget meg fog adni.
Július 27-én a Sopro nevű cég egyik vezetője kereste meg. A cég különböző építőanyagokat 
forgalmaz és érdeklődtek, hogy Biatorbágy területén, milyen nagyobb beruházások várhatóak. 
Dr.  Kovács  Attila  főorvos  úrral  több  kisebb-nagyobb  ügyben  egyeztetett,  de  leginkább 
ténylegesen a Biatorbágyi Egészségház működését illetően. Egyet biztosan tud, hogy az OEP 
által  finanszírozott  épületben  minden  beteget,  aki  bejelentkezik,  azt   el  kell  lássák. 
Természetesen a biatorbágyiakat előtérbe kell helyezni. 
Annyit tudnak tenni, hogy a különböző szerveket levélben megkeresik azzal a kéréssel, hogy az 



óraszámokat  az  igényeknek  megfelelően  úgy  emeljék  fel  és  úgy  finanszírozzák,  hogy  az 
önkormányzat számára a lehető legkedvezőbb legyen. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Wágenszommer István alpolgármester két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolóját – egyhangú szavazás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor, határozathozatal mellőzése) mellett – elfogadta. 

1. „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településköz-  
pontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal 
összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
a.) A jövőbeni falumúzeum kialakítását szolgáló épület megvásárlásáról
b.)  A Városfejlesztő Társaság megalakításáról

Kérdések, hozzászólások
Szakadáti László: Hiányolja, hogy a személyi javaslatokra vonatkozóan nincs benne a sem a 
szerződéstervezetben, sem a határozati javaslatban, hogy a megbízás 9 hónapra szól. Szeretné, 
ha ez belekerülne.

Varga  László:  Szó  volt  arról,  hogy amennyiben  a  helytörténeti  kiállításra  szánt  épület 
megvásárlására  vonatkozó  tárgyalások  szeptember  3-ig  nem  vezetnek  eredményre,  akkor 
előkerülnek  az  alternatív  megoldások.  Lehet  már  valamit  tudni?  Történt  ebben  az  ügyben, 
valamilyen fejlemény? Ha igen, akkor az kedvező-e?

Válaszok
Wágenszommer István: Az ingatlan megvásárlására vonatkozó tárgyalások jelen pillanatban 
is  folynak,  de  írott  válasz  még  nem  áll  az  önkormányzat  rendelkezésére.  Sajnos  az  egyik 
tulajdonos eléggé idős és bizonytalan abban, hogy mit akar, ezért kéri a képviselő-testületet, 
hogy a szabályoknak megfelelően a meghívásos közbeszerzést hirdesse meg, mert nem biztos 
abban, hogy az illető személy aláírja az eladási szándékra vonatkozó nyilatkozatot. 

Makranczi  László:  A Kft.  alapító okiratával  kapcsolatban a gazdasági  társaságokról  szóló 
törvény előírja, hogy határozott időre kell megválasztani a tisztségviselőket. Ezért azt javasolja, 
hogy  teljesen  mindegy,  milyen  személyi  összetétellel,  de  a  képviselő-testület  hozza  létre  a 
társaságot,  válassza  meg  az  ügyvezetést,  hiszen  ez  a  társaság  ténylegesen  csak  akkor  fog 
működni, ha Biatorbágy Önkormányzata második fordulóban is nyer a pályázaton, mert ha 
nem,  akkor  azonnal  meg  kell  szüntetni  a  gazdasági  társaságot.   A  választások  után  az  új 
képviselő-testület úgy alakítja az alapító okiratot és azokat a személyeket választja meg, akiket 
akar,  tehát  nincs  annak  jelentősége,  hogy  6  hónapra  vagy  9  hónapra  választják  a 
tisztségviselőket.
Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
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szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
133/2010. (09.02.) Öh. sz.

határozata

A helytörténeti kiállítás számára megvásárolandó épület közbeszerzési eljárásának kiírásáról
A 120/2010.(06. 30.) Öh. sz. határozat módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 120/2010.(06. 30.) Öh. sz. határozatában felhatalmazta 
a  Polgármestert,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  a  Fő  u.  86.  (1899  hrsz.)  ingatlan 
tulajdonosaival  az ingatlan helytörténeti  kiállítás szármára történő megvásárlása érdekében, 
indítsa el ha szükséges a közbeszerzési eljárást, valamint bízza meg a Dr. Kiss György Ügyvédi 
Irodát az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésével.
Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete,  amennyiben  Fő  u.  86.  (1899  hrsz.)  ingatlan 
tulajdonosaival  a tárgyalások 2010.  szeptember  3-ig nem vezetnek eredményre,  meghívásos 
közbeszerzési  eljárást  ír  ki  az  alábbi  ingatlanok  helytörténeti  kiállítás  számára  történő 
megvásárlására:

• Fő utca 86. hrsz. 1899

• Fő utca 92. hrsz. 1896

• Csillag utca 6. hrsz. 1841

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az önkormányzat a Csíky és Társa Beruházás-szervező 
Kkt.-t bízza meg.

Határidő: 2010. szeptember 10.

Felelős: Polgármester

Dr.  Palovics  Lajos:  A  Biatorbágyi  Városfejlesztő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  személyi 
összetétele kérdésének megvitatása idejére zárt ülést rendel el. 

Dr.  Palovics  Lajos: Kihirdeti  a  Biatorbágyi  Városfejlesztő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
személyi összetételére vonatkozóan  a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  Városfejlesztő  Társaság  igazgatójának:  Poldermann 
Petrát,  felügyelő  bizottság  tagjainak:  Dr.  Lehel  Istvánt,  Tarjáni  Istvánt  és  Wágenszommer 
Istvánt,  valamint  a  társaság  könyvvizsgáló  cégének:  Univerzal  Audit  Könyvvizsgáló  és 
Tanácsadó  Kft-t,  könyvvizsgálónak:  Dr.  Tóth  Kálmánnét  –  9  igen,  3  tartózkodás  (12  fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – megválasztja.

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



Biatorbágy Város Képviselő-testülete
134/2010. (09.02.) Öh. számú

határozata

Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  kiadott 
iránymutatás által a városfejlesztő társaságokkal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően 
létrehozza  az  egyszemélyes  Biatorbágyi  Városfejlesztő  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot 
500.000,-  Ft  (ötszázezer  forint)  törzstőke  szolgáltatása  mellett,  amely  kizárólag  pénzbeli 
hozzájárulásból áll.

1.) A Társaság neve: Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.

2.) A társaság tevékenységei: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás – főtevékenység

3.) A társaság  székhelye:  2051.  Biatorbágy,  Baross  G.u  2/a  (Az  ingatlan  az  önkormányzat 
tulajdona.)

4.) A társaság törzstőkéje: 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint készpénz.

5.) A  társaság  Ügyvezetője  Igazgatója  Petra  9  hónapra:  Poldermann  (szül.hely:  Budapest, 
szül.idő: 1973. 02. 13., an.: Polónyi Magdolna), 1146 Budapest, Mimóza u. 14.  sz.  alatti 
lakos.

6.) A társaság felügyelő bizottságának tagjai 9 hónapra,

Név Szül. hely, idő Lakcím

1. Dr. Lehel István Budapest, 1957.11.29. 2051 Biatorbágy,Táncsics Mihály u. 16.

2. Tarjáni István Budapest, 1958.04.14. 2051Biatorbágy,Hunyadi János u. 42/A.

3. Wágenszommer István Biatorbágy, 1955.01.02. 2051 Biatorbágy, Virág u. 7.

7.) A társaság könyvvizsgálója 9 hónapra:  Univerzal  Audit  Könyvvizsgáló és  Tanácsadó Kft. 
(Cg.:0109864758,  székhely:1024 Budapest,  Moszkva tér  3  II/2.,  Könyvvizsgáló  Kamarai 
nyilvántartási száma: 002364):

- A Bt. a könyvvizsgálói feladatokat Dr. Tóth Kálmánné bejegyzett könyvvizsgáló (An: Hundt 
Anna, lakcím: 1094 Budapest, Liliom utca 54. 2/25, Kamarai tagsági ig. száma: 002556) útján 
látja el.

8.) A Képviselő  Testület  a  Biatorbágyi  Városfejlesztő Kft.  jelen határozat  mellékletét  képező 
alapító okiratát jóváhagyja,  egyben felkéri  a polgármestert  annak aláírására, valamint  a 
Társaság  cégnyilvántartásba  történő  bejegyzése  érdekében  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: az alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtására 30 nap.

Felelős: Polgármester
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2. A Biatorbágyi Vízművek Kft Társasági Szerződés módosításáról  
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések
Szakadáti László: Ez a kérdés nem szerepelt a Településfejlesztési Bizottság napirendi pontjai 
között. Melyik bizottság tárgyalta?

Varga  László: Nem  szerepel  az  anyagban  a  K&H  Bank  irodájának  bérleti  díja.  Milyen 
költségei  lesznek  annak,  hogy  az  ügyfélszolgálat  ott  lesz  elhelyezve?  Tervbe  van  véve 
párhuzamosan  a  régi  vízmű  központ  bővítése,  korszerűsítése.  Milyen  fedezetből  fog  ez 
elkészülni?

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Nem településfejlesztési kérdés, Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Wágenszommer  István: A  Biatorbágyi  Vízművek  nem  rendelkezik  Biatorbágy  területén 
semmilyen  irodával.  A  Baross  G.  utca  17.  szám alatti  épület  egy  kezelő  épület,  amelyben 
pillanatnyilag  ideiglenes  ügyfélfogadás  van.  Az  épület  olyan  öltöző  blokkal,  szociális 
helységekkel rendelkezik, amely munkavédelmi szempontokból nem megfelelő.  A munkaügyi 
felügyelőség írásos figyelmeztetése teszi szükségessé a 40 m² nagyságú épület átépítését és a 
fizikai  dolgozók  körülményeinek  javítását  (öltöző,  étkezés),  minimális  szükségletet  csak 
valamilyen felújítással  tudják  biztosítani.  Továbbá,  hogy Biatorbágy lakosságát  sokkal  jobb 
színvonalon ügyfélszolgálati teendőkkel el tudják látni, ahhoz Biatorbágyon egy ügyfélszolgálati 
irodára  van  szükség,  nemcsak  a  számlázás,  hanem  az  engedélyezési  eljárásokhoz.  Ez  jelen 
pillanatban  a  Fővárosi  Vízművek  ügyfélszolgálati  központjában  történik  Budapesten  és  a 
helységek működtetéséért is és a személyzetért is elég sokat kell fizetni. 

Hozzászólások
Szakadáti  László: A  világon  minden  közművállalat,  amikor  létrehozzák,  amikor  új  a 
vezetékrendszer, új a szerelvényrendszer, 10-20 évig nyereséges és ezért mindenki meg akarja 
venni,  mindenki  szeretne  hasznot  húzni  belőle,  de  amikor  öregszik  a  hálózat,  szeretnének 
szabadulni  tőle.  Biatorbágyon  éppen  fordítva  van.  Itt  van  egy  15  éves  hálózat  és  egy  kis 
nyereséggel rendelkező vízmű. Megdöbbentő, hogy egy 450 milliós bevételhez tartozik egy kb. 
440  milliós  kiadás  és  ez  a  kis  nyereség  is  adminisztratív  korszerűsítés  miatt  tovább  fog 
csökkenni.  Úgy gondolja,  hogy alapvetően át kell  világítani és meg kell  vizsgálni a vízművek 
működését a következő időszakban, hogy megnézzék, miért nem nyereséges ez az egyébként 
biztatóan indult kezdeményezés. 

Válaszok
Dr. Palovics Lajos: A képviselő-testület állapítja meg a díjakat és ha úgy állapítja meg, hogy 
ne legyen nyereséges a vízmű, akkor nem lesz az. 



A Biatorbágyi Vízművek Kft Társasági Szerződés módosításáról szóló határozati javaslat – 6 
igen, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Szakadáti László 
és Varga László nem szavazott) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget.

Varga László: Ügyrendi hozzászólása, hogy szeretné, ha a jegyzőkönyv rögzítené, mely szerint 
polgármester úr ülésvezetési technikája, módszerei miatti tiltakozásul nem szavazott. Kéri, hogy 
helyi médiák is ezt közöljék, ha erről hírt adnak.

Szakadáti  László:  Ügyrendi  hozzászólása,  hogy  polgármester  úr  vezesse tisztességesen és 
korrektül az ülést.

3. Közép Magyarországi Operatív Program keretében kiírt KMOP 3.3.1.B belterületi   
csapadékvíz elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről (Az Iharosi út 
melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről)
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
135/2010.(09.02.) Öh. számú

határozata

Közép Magyarországi Operatív Program keretében kiírt KMOP 3.3.1.B belterületi 
csapadékvíz elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázat benyújtásáról
(Iharosi út melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  121/2010.(06.  30.)  Öh.  számú határozatával  döntött 
arról, hogy a Közép Magyarországi Operatív Program keretében kiírt KMOP 3.3.1.B belterületi 
csapadékvíz  elvezetés  és  gyűjtésre  kiírt  pályázaton  kíván  indulni  az  Iharosi  út  melletti 
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
pályázat előkészítésére, benyújtására.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 15.000.000 Ft összegű önrészt a 2011.és 2012 évi 
költségvetés fejlesztési célelőirányzata terhére biztosítja.
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Határidő: 2010. szeptember 13.
Felelős: Polgármester

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához  
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
136/2010.(09.02.)Öh. számú

határozata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2011. évi 
csatlakozásról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz.

Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2011.évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó csatlakozási nyilatkozat és a 
nyilatkozat az on-line adatbázis használatáról szóló mellékletek aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: polgármester

5. Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének I. féléves   
végrehajtásáról
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

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



Biatorbágy Város Képviselő-testülete
137/2010.(09.02.) Öh. sz.

határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
I. féléves végrehajtásáról

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

6. A 3. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatról   (zárt ülés)
Előadó: Polgármester

Dr. Palovics Lajos: A 3. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatról szóló napirendi 
pont megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el.

Dr. Palovics Lajos: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot.

7. A Népegészségügyi Program primer prevenció keretében kiírt pályázat elbírálásáról  
Előadó: Népjóléti Bizottság elnöke
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr.  Palovics  Lajos: Azért  került  ez  a  kérdés  a  képviselő-testület  elé,  mert  a  korábban 
meghatározott összeghez képest nagyobb összeg odaítéléséről van szó, amelynek két egyenlő 
részletben történő kiosztása a 2011. évi költségvetést is érinteni fogja. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
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139/2010.(09.02.) Öh. számú
határozata

A Népegészségügyi Program primer prevenció keretében kiírt pályázat elbírálásáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Népegészségügyi  Program  primer 
prevenció keretében kiírt pályázatokat.

A pályázati  kiírásra  négy  csoport  nyújtotta  be  pályázatát.  A  Képviselő-testület  a  beérkezett 
pályázatokat az alábbiakban támogatja:

- Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100000 Ft
- Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 250000 Ft
- Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma 1000000 Ft

A  támogatási  összeg  kiutalása  két  egyenlő  részletben  –  szerződés  aláírásakor,  illetve  2011. 
március 31. – a támogatási szerződésben meghatározottak szerint történjen.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. Az iskolatej-programról  
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos: A képviselő-testület megkapta az előterjesztést és a határozati javaslatot, 
mely szerint továbbra is az Alföldi Tej Kft. 39.- Ft-os, 2 dl-es poharas tejjel történő ellátást 
javasolják. Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökétől és Hegedüs Imre úrtól kapott levelet és 
ajánlatot, amelynek megfelelően az elmúlt pénteken tanácskozásra hívta össze az érdekelteket, 
ahol egyértelműen bejelentésre került, hogy az egyik feltétel, amellyel az ördögmajori tehenészet 
indulni tud, megvalósult, tehát pasztörizáló berendezésük már van. Ugyanakkor az iskola és 
óvoda még számos ponton bizonytalan, több kérdést (szállításhoz szükséges edényzet, hűtés, 
személyi feltételek stb.)  nem sikerült megoldani.
Kísérleti  próbát  is  felajánlott  a  tehenészet,  amelynek  több  változata  közül  nem  tudtak  az 
intézmények választani.
Ezzel  a  bizonytalansággal  –  további  tárgyalások  folytatása  mellett  -  a  2011.  január  31-  ei 
bevezetést tudja javasolni.

Hozzászólások
Varga  László: Örül,  hogy  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  ez  irányú  kezdeményezése 
reményteli  módon zárul.  Sajnálja,  hogy ezideig nem tudtak az intézmények felkészülni  az új 
szolgáltatás igénybevételére. 

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
140/2010.(09.02.)Öh. számú



határozata

Az iskolatej programról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  örömét  fejezi  ki,  hogy  az  iskolatej  program  központi 
támogatása 2010. év szeptembertől folytatódik.

A  Képviselő-testület  2010.  szeptember  01.  és  2011.  január  31.  időszakra  az  Alföldi  Tej 
Értékesítő és Beszerző Kft., mint szállítóval köt szerződést az FVM rendeletében meghatározott 
termék szállítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2010. szeptember 7.

Dr.  Palovics  Lajos: Minden  képviselőtárság  szeretettel  várja  a  szeptember  30-án,  az 
Önkormányzatok Napja alkalmából tartandó ünnepi képviselő-testületi ülésre.

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

Dr. Palovics Lajos polgármester a képviselő-testület tagjainak megköszönte a munkát, az ülést 
bezárta.

k.m.f.

Dr. Palovics Lajos Makranczi László
   polgármester           jegyző
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	Biatorbágy Város Képviselő-testülete
134/2010. (09.02.) Öh. számú
határozata

