
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 11-én megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Dr. Palovics Lajos polgármester 
Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
Wágenszommer István alpolgármester 
Makranczi László jegyző 
Barabás József képviselő 
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Fekete Péter képviselő 
Kecskés László képviselő, Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Koósné Lévai Ildikó képviselő 
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 
Meghívottak: 
Lukács Miklós   Mikroline Kft. ügyvezetője 
Török Lászlóné Igazgatási Osztály vezetője 
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztály vezetője 
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Körmendi Judit Főépítész  
Révész Zoltán Titkárságvezető 
 
Az ülésen nem jelent meg:  Dr. Győri Gábor képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke  
  Tarjáni István képviselő 
 Berényi Ildikó Építéshatósági Osztály vezetője 
 Benedek Mariannae Adóügyi Osztály vezetője 
    Kanaki Zita a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 Rack Ferencné a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 Fabók Gézáné a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
 
 
Dr. Palovics Lajos: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
Javasolja a napirendek közé felvenni a Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának 
bővítésével összefüggő kérdésekről - Pályázat benyújtása „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
„(KEOP – 1.2.0.) kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek 
támogatására. (A 61/2008.(04.24.)Öh. és a 134/208.(07. 10.)Öh. sz. határozat kiegészítéséről) 
című kérdést. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás mellett, határozathozatal 
mellőzésével (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) a következő napirendi pontok 
megtárgyalását fogadta el: 
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Napirend 
1.) Szalonna utcacsoport, valamint a Zugor utcacsoport építési munkáinak elvégzésére 

kiírt  KÉ-7246/2008. sz. közbeszerzési pályázat elbírálása. (Zárt ülés) 
Előadó: Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Meghívott: Lukács Miklós – Mikroline Kft. ügyvezetője 

 
2.) Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről    
     Pályázat benyújtása „Szennyvízelvezetés és tisztítás „(KEOP – 1.2.0.) kétfordulós  
     pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására 
     (A 61/2008.(04.24.)Öh. és a 134/208.(07. 10.)Öh. sz. határozat kiegészítéséről) 
     Előadó: Wágenszommer István alpolgármester 
      

Kecskés László megérkezett! 
 
Dr. Palovics Lajos a Szalonna utcacsoport, valamint a Zugor utcacsoport építési munkáinak 
elvégzésére kiírt  KÉ-7246/2008. sz. közbeszerzési pályázat elbírálása, 1.sz. napirendi pont 
megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el. 
 
 
2.) Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről    
     Pályázat benyújtása „Szennyvízelvezetés és tisztítás „(KEOP – 1.2.0.) kétfordulós  
     pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására 
     (A 61/2008.(04.24.)Öh. és a 134/208.(07. 10.)Öh. sz. határozat kiegészítéséről) 
     Előadó: Wágenszommer István alpolgármester 
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Makranczi László: Kétfordulós pályázaton vesz részt az önkormányzat a szennyvíztisztító 
bővítésével kapcsolatban. Az első fordulóban a tervezési feladatokra kérnek pályázati úton 
támogatást. A pályázati kiírásnak megfelelően az önkormányzat meghozta a határozatát, mely 
szerint a pályázathoz szükséges önrészt százalékos arányban biztosítja. Pénteken kapták meg 
a hiánypótlási felhívást, melyben kérik konkrétan megjelölni az önrész összegét, ezért ez a 
határozati javaslat nevesíti az önrészt, amely  11.190 eFt-ot jelent. 
 
Kérdés 
Tajti László: A bekerülési összegnek hány százaléka ez az összeg? 
 
Válasz 
Makranczi László: A pályázat első fordulójában a tervezéssel összefüggő költségek 15-20 
%-ról van szó. Tehát aki az első körben nyer, az elkészíti a terveket és tervekkel lehet részt 
venni a pályázat második fordulóján.  
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - egyhangú szavazás – (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
136/2008.(08. 11.)Öh. számú 

határozata 
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Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről 
Pályázat benyújtása „Szennyvízelvezetés és tisztítás „(KEOP - 1.2.0.) kétfordulós 

pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására 
(A 61/ 2008. (04. 24.) Öh és a 134/2008.(07. 10.) Öh. sz. határozat kiegészítéséről) 

 
1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 61/2008. (04. 24.) Öh számú határozatával 
pályázatot nyújt be „Szennyvízelvezetés és tisztítás „(KEOP - 1.2.0.) kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására. 
2.) A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 11.190.000 Ft önrészt a 2008 évi 
költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 
 

Dr. Palovics Lajos: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy augusztus 19-én a 
Képzőművészeti Kiállítás megnyitójával megkezdődik a Biatorbágyi Napok 
rendezvénysorozat. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy minél többen vegyenek részt a 
rendezvényeken.  

Augusztus 20-án, 15 órakor kerül sor a Szent István-napi községi ünnepségre, ezt megelőzően 
délelőtt a Biatorbágyiak Világtalálkozója lesz a Faluházban. Mindkét rendezvényre tisztelettel 
meghívja a képviselő-testület tagjait. 
 

Kecskés László: A településen elhelyezésre kerültek a meghívók, amelyben Polgármester Úr 
és a Képviselő-testület meghívja a város lakosságát a Biatorbágyi Napok 
rendezvénysorozatra. Nehezményezi, hogy képviselőként nem tudott a program alakulásáról, 
ugyanis a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak volt egy javaslata, mely szerint ezen 
rendezvény sorozat keretein belül – kellő érdeklődés mellett - tárják a nyilvánosság elé a már 
elkészült családfakutatás eredményét.  

Dr. Palovics Lajos: Köszöni a javaslatot, megfontolja. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdése, 
javaslata, hozzászólása, 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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