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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 2010. november 11-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Tarjáni István polgármester
Szakadáti László alpolgármester
Makranczi László jegyző
Barabás József képviselő
Fekete Péter képviselő
Kecskés László képviselő
Dr. Kelemen Gáspár képviselő
Koleszár Kázmér képviselő 17:08 perckor érkezett
Nagy Tibor képviselő
Dr. Palovics Lajos képviselő
Sólyomvári Béla képviselő
Szakadáti László képviselő
Varga László képviselő

Távolmaradását előre jelezte
Dr. Lehel István képviselő
Kecskés László képviselő

Meghívottak:
Dr. Juhász Andrea Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának jogi képviselője
Dr. Kovács András Igazgatási Osztályvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre. A Vörösiszap-katasztrófa áldozatainak 
megsegítéséről  valamint  Harmati  Rita  és  Molnár  Tibor  útáthelyezési  kérelméről  szóló 
további két napirendi pontot javasol felvenni a napirendre. 

Kérdés:

Barabás  József: Az  ülésen  került  kiosztásra  a  Harmati-Molnár  anyag.  Az  előző  ciklus 
képviselő-testületi  ülésein  elhangzott  a  kritika,  hogy  hogyan  várható  el  felelősségteljes 
döntés akkor, amikor néhány perc áll rendelkezésre az áttekintésre. Most ő is ezzel érvel.



Válasz:

Tarjáni István: A múltkori képviselő-testületi ülés óta tisztázódtak a jogi feltételek, ezeket 
tartalmazza az új előterjesztés, egyébként minden változatlan.

Dr. Kelemen Gáspár: Kéri, hogy a Harmati-Molnár napirendi pontot vegyék le napirendről, 
tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  idő  alatt  nem  tudta  áttanulmányozni  az 
előterjesztést.

Dr. Kelemen Gáspár módosító indítványa, mely szerint a Harmati Rita és Molnár Tibor 
útáthelyezési kérelmének megtárgyalását vegyék le napirendről, Biatorbágy Város Képviselő-
testülete – 3 igen, 7 ellenszavazat (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem 
nyerte el a szükséges többséget.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6 igen, 2 ellenszavazat 2 tartózkodás mellett az alábbi 
napirendet fogadta el:

Napirend: 

1. Határozatlan  időre  szóló  jegyzői-közszolgálati  jogviszony  közös  megegyezéssel 
történő megszüntetéséről. 

Előadó: Polgármester

2. A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítéséről
Előadó: Polgármester

3. Harmati Rita és Molnár Tibor útáthelyezési kérelméről
Előadó: Polgármester

Az ülésen állampolgári bejelentés nem volt

1. Határozatlan időre szóló jegyzői-közszolgálati  jogviszony közös megegyezéssel  történő   
megszüntetéséről. 

Előadó: Polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

A polgármester az 1. napirendi pont idejére zárt ülést rendelt el.

Dr. Kelemen Gáspár 17:17 perckor elhagyta a termet.

2. A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítéséről  
Előadó: Polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztésben foglalt összeg átutalását. 
A kérdés azért  igényel  most döntést,  mert  az előző képviselő-testületi  ülésen nem került 
napirendre és a javaslattevő november 15-ei határidőt jelölt meg. 
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Kérdések:

Varga László: A Fidesz képviselő csoport részéről történt 200.000 Ft-os felajánlás a mostani 
1,6 millió forintos összegen kívül értendő?

Tarjáni István: Ez a képviselő-testületi támogatás attól teljesen függetlenül értendő. Teljesen 
az önkormányzat által felajánlott összegről van szó.  Ezen kívül az Aranyalma Egyesület is 
tett felajánlást. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  egyhangú (9  fő  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor) 
szavazás mellett - az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
169/2010. (11.11.)Öh. sz.

határozata

A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítéséről

 Biatorbágy Város Képviselő-testülete csatlakozott ahhoz az országos összefogáshoz, amely 
a Kolontár és térségét ért vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére irányul.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1,6 mFt összeggel támogatja a károsultakat.

A támogatás forrásaként az önkormányzat katasztrófavédelmi kiadásainak keretösszegét és 

a költségvetés támogatási keretösszegét jelöli meg.

A támogatási  összeg pénzügyi  átcsoportosításáról,  a költségvetési  rendelet  módosításról 

gondoskodni kell.

3. Harmati Rita és Molnár Tibor útáthelyezési kérelméről
Előadó: Polgármester
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Tarjáni István: Az elmúlt ülésen lekerült napirendről a jogi helyzet tisztázatlansága miatt. A 
jogi képviselők ezt időközben tisztázták, a tulajdonosok képviselőjével tárgyalást folytatott 
és  ők  is  egyetértésüket  adták.  Valamint  a  most  mellékelt  vázrajz  is  segíti  a  döntést.   A 
Településfejlesztési  Mezőgazdasági  és  Környezetvédelmi  Bizottság,  valamint  Dr.  Palovics 
Lajos javaslata is beépítésre kerültek a jelenlegi megállapodás szövegébe. 

Kérdés:

Dr. Palovics Lajos:  A szerződés-tervezet még mindig tartalmaz kipontozott helyeket. Nincs 
megfelelőképpen előkészítve.  Ha már záradékolásra került  egy  megosztási  vázrajz,  akkor 
annak ismert a száma is. Az ellenjegyző ügyvéd megnevezése is hiányos. Ügyrendi javaslata, 
hogy a kérdést vegyék le napirendről.

Dr.  Palovics  Lajos  ügyrendi  javaslata,  mely  szerint  a  Harmati  Rita  és  Molnár  Tibor 
útáthelyezési kérelmének megtárgyalását vegyék le napirendről - 2 igen, 6 ellenszavazat, 1 
tartózkodás (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges 
többséget. 
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Válasz:

Dr. Juhász Andrea: A kipontozott részekkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ez olyan alaki 
dolog, ami nem befolyásolja a képviselő-testület döntését. Tartalmi kérdésekben mindent 
egyeztettek ma délelőtt  az eljáró ügyvéd kollégával,  a polgármesterrel  és  a tulajdonosok 
képviselőjével. Záradékolt vázrajz szintén rendelkezésre áll, így ennek a száma is. Az eljáró 
ügyvéd  hiányzó  adatának  megadás  és  az  aláírás  napja  sem  befolyásolja  a  szerződés 
tartalmát.  Az ellenjegyző eljáró ügyvéd Dr.  Kovács  Csaba lesz,  az  ő neve kerül  majd a 
szerződésbe. Ő jogosult majd a földhivatali eljárás elvégzésére is. 

Hozzászólás:

Dr. Palovics Lajos: Ha rendelkezésre áll a megosztási vázrajz és ismeretes a száma miért nem 
került bele a tervezetbe?

Dr.  Juhász  Andrea: Elnézést  kér,  pótolni  fogja,  de  megismétli,  hogy  ez  érdemben  nem 
befolyásolja a szerződésről való döntést. 

Dr. Palovics Lajos:  Csak ismételni tudja önmagát, mely szerint a képviselő-testület tartsa 
magát az előszerződésben foglaltakhoz. Az eredeti jelenleg érvényes előszerződésben benne 
foglaltatik a 0107-es út nyomvonal csekély módosítása. A korábbi képviselő-testületi ülés 
előkészítését sokszor kritika érte amiatt, hogy helyben kerülnek kiosztásra az előterjesztések. 
Az új képviselő-testület nem tartja be az időben információhoz való jutást. Korábban Dr. 
Kovács Csaba személye ellen volt kritika, most láthatóan nincs. 

Válasz:

Tarjáni István: 
Nem tudja kinek az érdekeit képviselte Dr. Palovics Lajos, ha ezt a beterjesztett szerződést a 
tulajdonosok elfogadták. Az önkormányzat ezzel egy kb. 5.000.000 Ft-os kárt fog elkerülni, 
ha  ez  a  bírósági  per  a  végére  ér.  Valószínűleg  kb.  ilyen  értékű  hátrányt  szenvedne  az 
önkormányzat.  Az eredeti  előszerződés a 0107-es utat áthelyezhetővé nyilvánította.  Ez a 
mostani  szerződés tartja magát a korábbi előszerződéshez annyiban,  hogy azt  már nem 
lehet meg nem történtté tenni. Onnan visszalépni nem lehet. Áthelyezésre került az út oly 
módon, hogy az eredeti tulajdonosok hozzáférnek az erdeikhez. Jelenleg ez nem tehető meg. 
Ha  most  visszatérnénk  az  eredeti  állapothoz,  ha  a  0107-es  úton  közelíthetnék  meg 
tulajdonaikat, akkor az önkormányzatnak járhatóvá kellene tennie a beerdősített utat saját 
költségen. Ez tetemes összeg. Most pontot tudunk tenni az ügy végére. Mindenki számára 
elfogadható megállapodás született, 2005-ben ennél sokkal jobbat lehetett volna elérni. Ez 
a mostani megegyezés a legkisebb rossz az önkormányzat számára. 

Dr. Palovics Lajos módosító indítványát, mely szerint a képviselő-testület tartsa magát az 
eredeti  előszerződésben  foglaltakhoz  Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  -  2  igen,  6 
ellenszavazat, 1 tartózkodás (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett nem fogadta 
el. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete -  6 igen, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás (9 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) mellett – az alábbi határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
170/2010. (11.11.)Öh. sz.

határozata

Harmati Rita és Molnár Tibor kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Harmati  Rita  és  Molnár  Tibor 

útáthelyezési kérelméről szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a területrendezés közérdekű céljait szem előtt tartva a Budaörsi Városi 

Bíróság előtt 22.  P.22.677/2010 ügyszám alatt  folyó per mielőbbi lezárása érdekében a 

jelen határozat mellékletét képező egyezséget jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyezség aláírására.

Tarjáni  István polgármester  felhívta  a  figyelmet  a  képviselői  vagyonnyilatkozatok leadási 
november  15-ei  leadási  határidejére,  valamint  kérte  a  képviselőtársakat  a  képviselői 
fogadónapok  időpontjának  megadására.  A  polgármester  a  képviselő-testület  tagjainak 
megköszönte a munkát, az ülés bezárta.

kmf.

Tarjáni István Makranczi László
polgármester jegyző
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