
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. január 19-én megtartott   
               üléséről. 
 
Jelen vannak:   Dr. Palovics Lajos   polgármester  
     Szimándlné Lipka Jutka  alpolgármester               
     Makranczi László   jegyző 
     Török Lászlóné    Ig. Oszt.Vez. jegyzőh. 

   Andrész Mátyás    képviselő  
   Barabás József   képviselő         
   Dr. Csontos János    képviselő         

Kanaki Lefter    képviselő        
Kecskés László képviselő       

   Dr. Kelemen Gáspár  képviselő 
   Koósné Lévai Ildikó   képviselő         
   Dr. Lehel István    képviselő     
   Tajti László    képviselő         
   Dr. Tálas-Tamássy Tamás  képviselő 
   Dr. Varga Péter    képviselő         
   Wágenszommer István  képviselő           

 
Az ülésen nem jelent meg:    Dömötör Béla képviselő  

 Chemez István, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
          Rack Ferencné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

                       
Dr. Palovics Lajos polgármester: Kihirdeti a képviselő-testület  4. számú háziorvosi körzet 
alapellátási kötelezettséggel való működtetésére kiírt pályázatok elbírálása tárgyában, zárt 
ülés keretén belül hozott határozatát. 
 
Napirend 
1./ A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére pályázat  
     kiírásáról 
     Előadó: Polgármester 
 
 
 
1./ A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére pályázat  
     kiírásáról 
     Előadó: Polgármester 
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Biatorbágyi 
Általános Iskola igazgatójának mandátuma július 31-vel lejár. Új pályázatot kell kiírni. 
Ahhoz, hogy a képviselő-testület a májusi ülésén el tudja bírálni a pályázatot, most kell 
dönteni a pályázat kiírásáról. A jogszabály rendkívül részletesen szabályozza pályázattal 
kapcsolatosan mind az eljárás rendjét, mind a határidőt. 
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Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta. 
 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
2/2006. (01. 19.)Öh.sz. 

határozata 
A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Biatorbágyi Általános Iskola 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő 
közzétételéről gondoskodjon. 
(A pályázati kiírás szövegét a határozat melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Lezajlott az első tárgyalás a 8 %-nyi ÉTV üzletrész 
megvásárlásával kapcsolatosan. Részítélet született. Jelen pillanatban vitatott az üzletrész 
átadásának kérdése. A bíróság az ÉTV Kft. külföldi elidegenítésére vonatkozó határozatot 
megsemmisítette azért, mert régi arányok szerinti szavazás történt. A bírósági ügy akkor 
zárulhat le, ha Biatorbágy Önkormányzata bírói letétbe átutalja a 8 millió Ft. összeget. 
Amennyiben ez megtörténik, a bíró február 7-én ki fogja mondani, hogy Biatorbágyé a 8 %-
os üzletrész. Így nem valósulhat meg az ÉTV Kft-vel kapcsolatos francia tulajdonjogszerzés.  
 
Amint a bírósági ítélet megérkezik, rendkívüli képviselő-testületi ülést fog összehívni az ÉTV  
üzletrész megvásárlására vonatkozó 8 millió Ft-os összeg átutalása tárgyában.  
 
 
 
A polgármester meghívja a képviselő-testület tagjait a 21-én 18 órakor tartandó Magyar 
Kultúra Napja megnyitó ünnepségére, amelyet a Faluház rendez. 
Január 23-án a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és diákjai, 
valamint a Területi Népdalversenyen szereplő gyerekek ünnepi hangversenye lesz  a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban több 
kérdése, javaslata, észrevétele nem volt. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak a munkát, az ülést 
bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 
 
Dr. Palovics Lajos        Makranczi László 
Polgármester        jegyző 
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