
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott üléséről 
 
Jelen vannak: 
Dr. Palovics Lajos polgármester 
Wagenszommer István alpolgármester 
Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
Makranczi László jegyző 
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Barabás József képviselő 
Fekete Péter képviselő 
Kecskés László képviselő, Mezőgazdasági 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 
Tarjáni István képviselő 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 
Rack Ferencné Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Az ülésen nem jelent meg: 
Dr. Győri Gábor képviselő Népjóléti Bizottság elnöke(távolmaradását jelezte) 
Kanaki Zita Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Meghívottak: 
Jámbor Imre Faluház vezetője 
Tóth Attila Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Török Lászlóné Igazgatási Osztályvezető  
Guttman Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető 
Körmendi Judit Főépítész 
Zink Olivia Pénzügyi Osztályvezető helyettes 
 
 
Dr. Palovics Lajos: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javasolja a meghívóban szereplő Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának megújított 
Közoktatási Intézkedési Tervéről szóló 10. napirendi pont (a kapcsolódó előterjesztés e-
mailen kerül kiküldésre) valamint az Automata defibrillátor telepítéséről szóló 22. napirendi 
pont levételét, mivel mindkét napirendi pont további előkészítést igényel. 
Napirendi pontként kéri felvenni és megtárgyalni az egyházközségi ápoló („Parish Nurse”) 
foglalkoztatására kiírt pályázatot, a június 26-29. között megtartandó Testvérvárosi Napok 
előkészületeiről, valamint a 2009. évi tavaszi Önkormányzati Sportnap előkészületeiről szóló 
tájékoztatókat. 
Továbbá javasolja napirendre venni a: 
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- A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület kérelmét, mely a Képviselő-testület 3/2009.(02. 
26.) Öh sz. határozatában és az annak alapján megkötött támogatási szerződésben 
foglalt támogatási céltól való eltérés lehetőségét kéri. 

- A Prospero Alapítvány kérelmét, melyben az Alapítvány a Biatorbágyon működő 
alapítványok, egyesületek társadalmi és tömegszervezetek 2009. évi támogatására kiírt 
pályázatot elbíráló 3/2009. (02.26.) Öh. számú határozat felülvizsgálatát, támogatás 
megítélését kéri 

Zárt ülés keretében kéri megtárgyalni a Boldog Gizella Otthonba történő elhelyezésről szóló 
kérelmet. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett, határozathozatal mellőzésével – a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el: 
 
Napirend: 
 
Állampolgári bejelentések 
1.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi intézményi felújítási programjáról 
       Előadó: Polgármester 
 2.) A fonyód-ligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti  és üzemeltetési terve 
      Előadó: Polgármester 
 3.).Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 2009. évi érdekeltségnövelő 
      pályázatáról 
      Előadó: Polgármester 
 4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervéről 
      Előadó: Polgármester 
 5.) Az Önkormányzat és az Unicredit Bank között fennálló hitelkeret-szerződés   
      módosításáról 
      Előadó: Polgármester 
 6.) Biatorbágy 110 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről 
      Előadó: Polgármester 
 7.) Biatorbágy, Iharos Vt-13 övezeti besorolású 9203/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
      Ingatlan elidegenítéséről, új pályázat kiírásáról 
      Előadó: Polgármester 
 8.) Csapadékvíz elvezetés szolgalmi jog alapításáról a Biatorbágy Tópart utca 171 hrsz. 
       ingatlanra 
      Előadó: Polgármester 
 9.) Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása nevelési tanácsadás feladat-ellátási szerződés 
      módosításáról 
      Előadó: Polgármester 
10.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2009 évi közfoglalkoztatási tervéről 
       Előadó: Polgármester 
11.) Új óvoda és bölcsőde létrehozása 
        Előadó: Polgármester 
12.) Biatorbágy Város Ifjusági szolgáltatásainak kialakítására, fejlesztésére vonatkozó 
       helyi cselekvési tervének 2009-2010 évi feladat és ütemterve 
       Előadó: Polgármester 
13.) Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével 
összefüggő kérdések. 
       Előadó: Polgármester 
14.) Környei István: „Katonasors” című műve megjelentetésének támogatásáról 
       Előadó: Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
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15.) Tájékoztató a Települési Környezetvédelmi Program által megfogalmazott 2008. 
december 31-ig előírt feladatok megvalósulásáról 
       Előadó: Polgármester 
16.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(04.10.)  
        Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról 
       Előadó: Polgármester 
17.) Biatorbágy Város Szociális térképéről (a kapcsolódó előterjesztés e-mailen kerül    
       kiküldésre 
       Előadó: Polgármester 
18.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007-2008 évi működéséről (a kapcsolódó elő- 
       terjesztés a Képviselő-testület 2009.02.26-i ülésére kiküldésre került) 
       Előadó: Polgármester 

a.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2005.(06.02.) Ör. Számú rendelet módosításáról 

b.) A Biatorbágy Város Képviselő-testülete állandó bizottságai összetételéről, a 
bizottságok üléseinek időpontjáról, 2009 évi munkatervének módosításáról 

19.) Dr. Juhász Zsuzsanna kérelméről 
       Előadó: Polgármester 
20.) A „Világharmónia Futás” rendezvényen való részvételről 
       Előadó: Polgármester 
21.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának 2008. évi beszámolójáról 
        Előadó: Polgármester 
22.) Az egyházközségi ápoló („Parish Nurse”) foglalkoztatására kiírt pályázat 
       Előadó: Polgármester  
23.) A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület kérelméről 
       Előadó: Polgármester 
24.) A Prospero Alapítvány kérelméről 
        Előadó: Polgármester 
25.) Tájékoztató a június 26-29. között megtartandó Testvérvárosi Napok  
        Előadó: Polgármester 

26.) Tájékoztató a 2009. évi tavaszi Önkormányzati Sportnap előkészületeiről  
       Előadó: Polgármester 

27.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztése 
28.) Tájékoztatások, javaslatok 
 
Állampolgári bejelentések 
Az ülésen megjelent állampolgárok részéről közérdekű bejelentés nem történt. 
 
 
1.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi intézményi felújítási programjáról 
     Előadó: Polgármester 
    (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 12 igen, 1 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett a következő határozatot hozta: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 4 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

17/2009.(03.26.)Öh. számú 
határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi intézmény-felújítási programjáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2009. évi intézmény-
felújítási programját. 

A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak 
ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról szóló 7/2003. (05.08.) Ör. számú 
rendeletében meghatározottak szerint a felújítási munkákkal összefüggő feladatok elvégzését. 
A Képviselő-testület a program megvalósításához szükséges forrásokat 2009. évi 
költségvetésébe biztosítja. 
Az intézmény-felújítási programot a határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: 2009. 10. 30. 
Felelős: Polgármester 

 

2.) A fonyód-ligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési terve 
      Előadó: Polgármester 
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
18/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

A fonyódligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a fonyódligeti üdülő és az 
iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervét. 
Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza. 
 
3.) Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 2009. évi érdekeltségnövelő 
      pályázatáról 
      Előadó: Polgármester 
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11 igen és 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
19/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 2009. évi érdekeltségnövelő pályázatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi közművelődési intézmény 
érdekeltségnövelő támogatására. 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5.000.000 Ft önrészt a 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
4.) Biatorbágy Város Képviselő-testület 2009. évi közbeszerzési tervéről 
      Előadó: Polgármester 
      (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett a következő határozatot hozta: 
 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
20./2009.(03.26) Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2009 évi közbeszerzési tervéről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek 
megfelelően hagyja jóvá. 
A 2009. évi közbeszerzési tervet a határozat melléklete tartalmazza. 

Felelős: Polgármester, Közbeszerzési bizottság 
Határidő: 2009. december 31. 

 
5.) Az Önkormányzat és az Unicredit Bank között fennálló hitelkeret-szerződés   
     módosításáról 
     Előadó: Polgármester 
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólás 
Fekete Péter: Jelezte, hogy nem kapta meg az írásos anyagot.  
 
Válasz 
Makranczi László: A Bizottsági anyaggal együtt pénteken kiküldésre került a korrigált 
változat. Kérte a napirendi pont módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testület az ülés 
utolsó napirendi pontjaként tárgyalja az Önkormányzat és az Unicredit Bank között fennálló 
hitelkeret-szerződés módosítását. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete - 12 igen, és 1 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – Makranczi László ügyrendi javaslatát támogatta.. 
 
6.) Biatorbágy 110 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről 
      Előadó: Polgármester 
      (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
21/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy 110 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a biatorbágyi 110 hrsz-ú ingatlanra kötendő közérdekű 
cél megvalósítását elősegítő ajándékozási szerződést köt. 
Az ajándékozási szerződést a határozat melléklete tartalmazza. 

7.) Biatorbágy, Iharos Vt-13 övezeti besorolású 9203/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
     ingatlan elidegenítéséről, új pályázat kiírásáról 
     Előadó: Polgármester 
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr.Palovics Lajos: A 9203/ 2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázattal kapcsolatban nem volt érdeklődő, egyetlen pályázat sem érkezett be. Javasolja új 
pályázat kiírását. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - 10 igen, 1 nem, és 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
22/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy, Iharos Vt-13 övezeti besorolású, 9203/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan elidegenítéséről, új pályázat kiírásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a tulajdonában lévő 0100 és 6616 
hrsz. telkekből HÉSZ szerint kiszabályozásra kerülő 2002 m2 nagyságú, 9203/2 hrsz.-ú, Vt-13 
övezeti besorolású területet. 

A Képviselő-testület nyilvános pályázatot ír ki az ingatlan elidegenítésére. 
Az ingatlan kikiáltási ára 50.000.000 Ft, a pályázat beadási határideje: 2009. május 15. 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 

Felelős: Polgármester 
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Határidő: 2009. március 20. 
 
 
8.) Csapadékvíz elvezetés szolgalmi jog alapításáról a Biatorbágy Tópart utca 171 hrsz-ú 
      ingatlanra 
      Előadó: Polgármester 
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza 
 
Dr.Palovics Lajos: Kéri a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására, hogy a 
Biatorbágy Tópart utca 171 hrsz-ú ingatlanra a Földhivatal a csapadékvíz elvezetés szolgalmi 
jog alapítását bejegyezhesse. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
23/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Csapadékvíz elvezetés szolgalmi jog alapításáról a Biatorbágy Tópart utca 171 hrsz.-ú 
ingatlanra 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágy Tópart utca csapadékvíz elvezetésére 
szolgalmi jogot alapít a Tópart utcai 171 hrsz- ú ingatlanra. 
A szolgalmi jog alapító szerződést a határozat melléklete tartalmazza. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat szolgalmi jogának 
felvezetését kezdeményezze a Budakörnyéki Földhivatalnál. 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Polgármester 

 
9.) Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása nevelési tanácsadás feladat-ellátási szerződés 
      módosításáról 
      Előadó: Polgármester 
      (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr.Palovics Lajos: Az előző testületi ülés óta a bizottság újratárgyalta a Budaörsi Kistérség 
Többcélú Társulása nevelési tanácsadás feladat ellátási szerződés módosítását. 
 
Hozzászólás 
Fekete Péter: Véleménye szerint 1 fő foglalkoztatott nem lesz elég a feladatok ellátására. 
 
Válasz 

Dr.Palovics Lajos: A Budaörsi Nevelési Tanácsadó Intézetben is 1 fő végzi el egyéb módon 
a feladatát. A Nevelési Tanácsadó és a Szociális Intézmény nem ugyan azt a feladatot látja el. 
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálaton belül nem lehet ezt a feladatot ellátni. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete - 9 igen, és 4 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
24/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

A nevelési tanácsadás feladat ellátási szerződés módosításáról 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a közte, a Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulása Budaörs Város Önkormányzata között 2007. január 1-től hatályos feladatellátási 
szerződés módosításra irányuló előterjesztést. 

A nevelési tanácsadásra vonatkozó feladat ellátási szerződés 2 számú módosítását jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosított 
változatának aláírására. 
A módosított szerződés szövegét a határozat melléklete tartalmazza. 

A képviselő-testület a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges, 
Biatorbágy város költségvetését terhelő költségek fedezetét, a 2009. évi költségvetés 
célelőirányzata terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
10.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2009 évi közfoglalkoztatási tervéről 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Varga László elhagyta a termet! 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Varga László visszatért a terembe! 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
25/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásról szóló 2009. évi tervét elfogadja. 
 
 
11.) Új óvoda és bölcsőde létrehozása 
        Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólások 
Fekete Péter: Megerősíti a bizottsági ülésen elhangzottakat. A Szily - Fáy kastély hátsó 
területén történő elhelyezés lehetőségeit meg kell vizsgálni. Saját tulajdonú telkekre kellene 
koncentrálni. A Településfejlesztési Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a volt egykori 090/5 
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hrsz-ú területen lakóterület fejlesztés zajlik. Ez pedig egy igen alkalmas helyszín lenne egy 
építendő óvodának. Kezdjünk tárgyalásokat a beruházóval arról, hogy milyen formában tudna 
hozzájárulni egy intézmény építéséhez. 
 
Tajti László: A Településfejlesztési Bizottságnak az állásfoglalása olvasható a 
jegyzőkönyvben, csak egy - két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Egy helyre szeretnének 
elhelyezni két intézményt. Ez a probléma megoldódna, ha felszabadulna a Szentháromság tér. 
Ezt a legjobb megoldásnak tartja, mivel a város központjában van és megoldott, kialakított a 
jó közlekedés is. 
 
Fekete Péter: A két javaslat nem áll messze egymástól, ez is azt erősíti hogy sürgősen fel kell 
venni a kapcsolatot a beruházókkal. 
 
Szakadáti László Az előterjesztésben együtt szerepel a két intézmény, pedig az óvoda 
sürgetőbb kérdés, mint a bölcsőde. Éppen ezért először az óvodának kell helyet találni. Mind 
a két intézményt más célra használják, nem célszerű egy grandiózus óvoda. Fekete Péter 
javaslatát megfontolandónak tartja. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról, miszerint a 
vizsgálandó területek közé kerüljön be a Szily-kastély hátsó udvara - 6 igen, 2 nem, 5 
tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem foglalt állást. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság módosító javaslatát, 
miszerint maradjon bent a további vizsgálatra szánt területek között valamennyi 
önkormányzati ingatlan, kiegészülve az oktatási célra megvásárlásra kerülő 6. sz. területtel - 8 
igen, 1 nem, 4 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete azon módosító javaslatot, miszerint egyeztető 
tárgyalások összehívását kezdeményezi a 4. sz. helyszínek által érintett területek 
ingatlanfejlesztőivel annak érdekében, hogy milyen módon támogatnának egy ilyen 
értéknövelő beruházást a területeikkel szomszédos ingatlanokon, 7 igen,6 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete azon módosító javaslatot, miszerint egyeztető 
tárgyalások összehívását kezdeményezi a 6. sz. helyszín által érintett területek 
ingatlanfejlesztőivel annak érdekében, hogy milyen módon támogatnának egy ilyen 
értéknövelő beruházást a területeikkel szomszédos ingatlanokon, 11 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 12 igen, 1 tartózkodás ( 13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
26/2009.(03.26) Öh. számú 

határozata 
Új óvoda és bölcsőde létrehozásának lehetőségeiről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta új óvoda és bölcsőde létrehozásának 
lehetőségeiről szóló tájékoztatót. A potenciális helyszínek közül az előterjesztés szerinti 1 sz., 
2 sz., 3. sz., 4. sz., a 6. sz. területen történő elhelyezés további vizsgálatát támogatja. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 10 

A Képviselő-testület egyeztető tárgyalások összehívását kezdeményezi a 4. sz. és 6. sz. 
helyszínek által érintett területek ingatlanfejlesztőivel annak érdekében, hogy milyen módon 
támogatnának egy ilyen értéknövelő beruházást a területeikkel szomszédos ingatlanokon. 

Felelős: Polgármester, Főépítész 
Határidő: 2009. május 20. 
 
 
12.) Biatorbágy Város Ifjusági szolgáltatásainak kialakítására, fejlesztésére vonatkozó 
       helyi cselekvési tervének 2009-2010 évi feladat és ütemterve. 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólás 
Szakadáti László: Fontosnak tartja a Bizottság 2010-ben egy ifjúsági tér kialakítását, 
melynek bekerülési költsége kb. 3 millió forint. Véleménye szerint ez nem egy olyan tetemes 
összeg. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A Táncsics utcai műhelyet is el kell az építkezés ideje alatt valahol 
helyezni, erre vonatkozóan is vizsgálatokat kell még folytatni. El kell először fogadni az 
általános feladat és ütemtervet és ez ad majd felhatalmazást arra, hogy foglalkozzunk az 
Ifjusági Tér kialakításával. 
 
Kérdés 
Szakadáti László: Mikor kerül arra sor, hogy a tervező munkája elbírálásra kerüljön? 
 
Válasz 
Dr.Palovics Lajos: Kéri, hagyjanak időt magunknak és a következő ülésre előkészítésre 
kerül. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
27/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy ifjúsági szolgáltatásainak kialakítására, fejlesztésére vonatkozó helyi 
cselekvési tervének 2009-2010 évi feladat és ütemtervéről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy ifjúsági szolgáltatásainak 
kialakítására, fejlesztésére vonatkozó helyi cselekvési tervének 2009-2010. évi feladat és 
ütemtervéről készített előterjesztést, azt jóváhagyja. 

A 2009-2010-re szóló cselekvési terv a határozat melléklete. 

 
 
13.) Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével 
összefüggő kérdések. 
       Előadó: Alpolgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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Dr.Lelkes Péter: A Képviselő-testület második alkalommal tárgyalja az önkormányzati 
televíziós műsor és képújság készítésével összefüggő kérdéseket. Az előző testületi ülésen 
javasolt hiánypótlásokat elvégezték. 
 
Hozzászólás 
Tajti László:.Ez az egész kérdés nem a határozati javaslat l-es pontjában említett 
147/2007.(08.30) pályázat kiírásával kezdődött, hanem a 24/2007.(03.01.) számú határozattal. 
Kéri ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot. A korábbi pályázókat átnézte, megvizsgálta. 
Javasolja további pályázók meghívását. 
 
Tarjáni István: Szeretné ha a meghívottak köre bővülne. Javasolja meghívni Szirmai Ernőt, 
aki helyi lakos és nagyon nívós műsorokat készít. 
 
Dr. Palovics Lajos: Egyetért Tarjáni István javaslatával. 
 
A Közművelődés és Sport Bizottság javaslata, miszerint egészüljön ki a meghívottak köre 
Dobrás Márton meghívottal – 6 igen, 1 nem, 6 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11 igen 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

28/2009.(03.26.)Öh. számú 
határozata 

Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével összefüggő 
kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete ciklusprogramjában kiemelte, hogy az önkormányzat és 
a lakosság közötti kommunikációs kapcsolatokat ki kívánja szélesíteni, az önkormányzat 
információs rendszerét tovább kívánja fejleszteni. 

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete fenti cél érdekében a 24/2007. (03. 01.) Öh. sz. 
határozatában az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációs kapcsolatok 
kiszélesítése, az önkormányzat információs rendszerének továbbfejlesztése érdekében felkérte 
Dr. Lelkes Péter alpolgármestert és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy vizsgálják meg a 
képviselő-testület üléseinek élő, helyi kábeltelevízión keresztül történő közvetítésének, 
valamint a település életében meghatározó eseményekről filmfelvételek készítésének, 
archiválásának személyi, tárgyi, anyagi feltételrendszerét. 

A Képviselő-testület 140/2007 (08. 30.)Öh. sz. határozatában pályázatot írt ki önkormányzati 
televíziós műsor és képújság készítésére. 
A pályázati kiírás értelmében a győztes pályázóval kötendő szerződés feltétele a Biatorbágyi 
Kábeltévé Kft-vel történő megállapodás létrejötte. 
A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményeként a 189/2007.(11.08.) Öh.sz. 
határozatában a Világkép Kft. által benyújtott pályázat megvalósítását támogatta. 
A Képviselő-testület 224/2008.(12.11.)Öh. sz. határozatában sajnálattal állapította meg, hogy 
a Világkép Kft. és a Biatorbágyi Kábeltévé Kft. közötti megállapodás, együttműködés nem 
jött létre, így tekintettel arra, hogy a pályázati feltételrendszer nem teljesült, a Képviselő-
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testület 189/2007.(11. 08.) Öh. sz. határozatát hatályon kívül helyezte, a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította. 
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 193/2008.(10.30.)Öh. számú határozatában döntött 
arról, hogy szakértő bevonásával vizsgálja meg, milyen megoldási lehetőségek állnak 
rendelkezésre a televíziós műsor mielőbbi beindítására. 

3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete Balogh László médiaszakértő javaslata alapján 
meghívásos pályázatot ír ki Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság 
készítésre az alábbi, megfelelő referenciákkal rendelkező műsorkészítők számára: 
- Fanny-Film Bt.(1111 Budapest, Lágymányosi u. 6.) 

- KK TV (2011 Budakalász, Budai út 149.) 
- MATT -2004. Kft (6701 Szeged, Kossuth Lajos sgt./2) 

- Régiófilm Kft (2051 Biatorbágy, Március 15. u. 11.) 
A pályázati kiírás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. 
Határidő-pályázat kiírása: azonnal 
Határidő-pályázatok beadására: 2009. április 30. 
Határidő-pályázatok elbírálása: 2009. május 28. 
Felelős: dr. Lelkes Péter alpolgármester 

4. Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja a műsorkészítéshez szükséges stúdió 
kialakítását, létrehozását, egyúttal megvizsgálja kialakításának lehetséges helyszíneit. 
Határidő: 2009. május 8. 
Felelős: dr. Lelkes Péter alpolgármester 

 
 
 
14.) Környei István: „Katonasors” című műve megjelentetésének támogatásáról 
       Elődó: Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
29/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Környei István: „ Katonasors” című műve megjelenésének támogatásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Környei István: „Katonasors” című műve következő III. 
kötetének megjelentetéséhez egyszeri, rendkívüli támogatásként 400.000 Ft-ot biztosít a 2009. 
évi költségvetés általános tartalék terhére. 
 
 
15.) Tájékoztató a Települési Környezetvédelmi Program által megfogalmazott 2008. 
december 31-ig előírt feladatok megvalósulásáról 
       Előadó: Polgármester 
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       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza 

Hozzászólás 
Kecskés László: Javasolja, hogy a tájékoztató zajvédelmi része egészüljön ki azzal, hogy a 
Hivatal lépjen fel a Pecató környéki műrepülők okozta zajprobléma megszüntetése érdekében. 
A tájékoztató földvédelmi része egészüljön ki azzal, hogy a Bolha-hegyen összegyűjtött 
illegálisan lerakott hulladék elszállítása megkezdődött a kőbánya üregének kitakarításával 
együtt. 
A levegővédelmi rész pedig egészüljön ki azzal, hogy a közterület felügyelők a bejelentések 
alapján sikerrel jártak el a Nyugati Lakóterületen előforduló építési hulladék elégetésével 
kapcsolatos problémák megszűnése érdekében. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: Valóban a közterület felügyelők fellépése sikerrel járt a Bolha-hegyen, 
ugyanakkor a tulajdonosok nem vállaltak részt a probléma megoldásában. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a javasolt kiegészítésekkel a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
30/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Környezetvédelmi Programjában foglalt feladatok időarányos 
megvalósulásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy Környezetvédelmi 
Programjában foglalt feladatok időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztatót. 

A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
16.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(04.10.)  
       Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

 
Dr. Palovics Lajos: Annak érdekében, hogy az új kitüntetések már ebben az esztendőben is 
kioszthatók legyenek, előterjesztőként módosítaná a hatályba léptető rendelkezéseket az 
alábbiak szerint:  
„E Rendelet – a 8.§-ban foglaltak kivételével – kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti.” 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a rendelet tervezetet elfogadta, rendeletét megalkotta. 
 
 
17.) Biatorbágy Város Szociális térképéről (a kapcsolódó előterjesztés e-mailen kerül    
       kiküldésre 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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Dr. Palovics Lajos: A felmérés során a kérdezőbiztosok nagyon sokszor tapasztalták, hogy a 
bejelentett fiktív lakcímen nem tartózkodnak ott a személyek. Ez a megnövekedett létszám 
később érzékelhető lesz, de a szociális térképnél nem von le semmiféle következtetést, bár 
néhány fontos dologra rávilágít, felhívja a figyelmet. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett –a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
31/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Szociális Térképéről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Szociális Térképéről 
szóló előterjesztést, azt jóváhagyja. 
A Szociális Térkép című anyagot a határozat melléklete tartalmazza. 

 

18.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007-2008 évi működéséről (a kapcsolódó elő- 
       terjesztés a Képviselő-testület 2009.02.26-i ülésére kiküldésre került) 
       Előadó: Polgármester 

a.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2005.(06.02.) Ör. Számú rendelet módosításáról 

b.) A Biatorbágy Város Képviselő-testülete állandó bizottságai összetételéről, a bizott- 
            ságok üléseinek időpontjáról, 2009 évi munkatervének módosításáról 

Dr.Palovics Lajos: A Képviselő-testület munkatervében feladatként adta a polgármesternek, 
hogy készítsen értékelést mindkét esztendő munkájáról. A Bizottságok tárgyalták az 
értékelést, és egyértelműen megállapítható, hogy az első fejezet az, ami igen nagy érdeklődést 
váltott ki. A 2,3,4.fejezettel kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot módosító rész előterjesztése is a Képviselő-testület 
elé került, hiszen a jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatban is voltak észrevételek. Konkrétan 
olyanok, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat nem tartották be. A 
törvényt és jogszabályokat pedig be kell tartani, ha azzal kapcsolatban kifogás merül fel, arra 
javaslatot kell tenni, hogy hogyan változtassák meg. 
Azért volt szükség az egyszerűsített (emlékeztető) bizottsági jegyzőkönyvre, mert a 48 órán 
belül ki kell küldeni a bizottsági jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyv alapján a módosított 
előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelettervezeteket. Javasolja az előterjesztés 
támogatását. 
 
 
Hozzászólások 
Dr. Kelemen Gáspár. Az Ügyrendi Bizottság a bizottsági ülések jegyzőkönyvezésének a 
hatályos SZMSZ-ben foglalt szabályait megfelelőnek tartja, módosításait nem tartja 
indokoltnak. 
 
Varga László: Az Oktatási és Kulturális Bizottság részben tárgyalta a kérdést, véleményt kért 
az Ügyrendi Bizottságtól. 
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Dr. Lelkes Péter: A KIS Bizottságtól érkezett az az észrevétel, mely szerint nincsenek 
felsorolva azok a szempontok, hogy mit kell tartalmaznia egy egyszerűsített jegyzőkönyvnek. 
A jegyző által készített és kiküldött anyagot látva és átgondolva, úgy gondolja, hogy ha ebben 
állást foglalna és elfogadná a testület, ezek a problémák megoldódnának. 
 
Kecskés László: A legutóbbi Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági munka kapcsán 
felmerült problémákat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása sem fogja megoldani. 
A meghívó aláírása előtt az alábbi rossz tapasztalata volt. Az elnökségi megbeszéléshez 
képest, az aláírandó meghívó az alábbiakban változott: egy napirend levételre, kettő napirend 
pedig felvételre került. Ha valami rendkívüli napirend felmerül, akkor lett volna rá lehetőség, 
hogy értesítsék róla. Az általa aláírt jegyzőkönyv nem került kiküldésre. Nem érti, hogy miért 
nem veszik figyelembe a bizottsági munkát. Szívesen fogadja a tanácsokat, módosításokat, 
javaslatokat és természetesen a segítséget is, de nem ilyen módon. Ez az észrevétel a 
Szervezeti és Működési Szabályzat változtatást nem érinti, csak tanulság végett osztotta meg a 
Képviselő-testülettel. 
 
Dr.Palovics Lajos: A Bizottság elnöke nem szavaztatta meg a napirendi pontokat. Az elnök 
ismertette javaslatát és nem tette fel azt a kérdést, hogy van e valakinek más javaslata, 
észrevétele. Ha nincs akkor kell megszavaztatni. Már előre jelezte, ha a jegyzőkönyv nem 
felel meg Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtaknak, akkor nem engedi kiküldeni a 
jegyzőkönyvet. 
 
Fekete Péter: Megköszöni a kiegészített javaslat elkészítését. Feleslegesnek tartja a 
vitatkozást. Ha van esetleg ésszerű javaslat a módosításra, akkor azt tegyék meg és ne 
vádaskodjanak feleslegesen.  
 
Szakadáti László: Mivel a bizottságok összetétele FIDESZ-KDNP képviselőcsoport és a 
Szövetség Biatorbágyért képviselő csoport közötti politikai megállapodás alapján alakult, 
ezért azon ne változtassanak. Természetesen építő javaslatokkal lehet javítani a bizottságok 
munkájának színvonalát, de a kettőt ne keverjék össze. 
Ügyrendi javaslata, hogy csak arról folytassanak vitát és arról szavazzanak, ami a bizottsági 
munka színvonalának javítását szolgálják. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Szakadáti László ügyrendi javaslatát, miszerint csak 
arról folytassanak vitát és arról szavazzanak, ami a bizottsági munka színvonalának javítását 
szolgálja – 7 igen, 3 nem, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen szavazáskor) mellett – 
elfogadta. 
 
Dr. Palovics Lajos: A vita teljes egészében folytatható minden egyes kérdésről, hiszen 
Szakadáti László előterjesztése is a Képviselő-testület munkájának segítéséről szól. 
 
Tarjáni István: Meggyőződése, hogy ez egy nagyon hasznos anyag, de mindenen lehet 
finomítani, pontosítani. A Népjóléti Bizottság nem támogatja a módosítást. 
 
Dr. Palovics Lajos: A Pénzügyi Bizottság az egyetlen, aki a nap első felében ülésezik, 
nagyon jó lenne ezt más bizottságoknál is bevezetni. Különösen akkor, amikor olyan tagokról 
van szó, akik más bizottságban is tevékenykednek és ne legyenek fáradtak, amikor komoly 
dolgokról kell dönteni. Nem tudnak megfelelően koncentrálni. A másik szempont, amikor 
azonnal kell anyagot behozni az ülésre. Ilyenkor nyilvánvaló hogy nincs és nem is lehet 
kellőképpen előkészíteni. 
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Fekete Péter: Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy minden egyes pontja külön-külön kerüljön 
szavazásra. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 7 igen, 4 nem, és 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett –az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadta. 
 
Makranczi László: Nem kívánt a kérdéshez hozzászólni, azonban az, hogy egy rendelet 
minden egyes pontjáról külön szavazzanak, az nem tartozik a rendeletalkotás műfajába. A 
módosító javaslatokról lehet szavazni és végül az eredeti előterjesztésről. 
 
Tarjáni István: Javasolja, hogy három óra helyett kettő órakor kezdődjenek a bizottsági 
ülések. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2005.(06.02.) Ör. számú rendelet módosításáról - 6 igen, 6 nem, és 1 tartózkodás (13 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem foglalt állást. 
 
Dr. Palovics Lajos::Mint előterjesztő, visszavonja másik javaslatát a bizottsági ülések 
jegyzőkönyvezéséről. 
 
 
19.) Dr. Juhász Zsuzsanna kérelméről 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr. Palovics Lajos: dr. Juhász Zsuzsanna kérelmében előadja hogy nem tudja betartani a 
szerződésben vállalt határidőt (2009.04.30.) és további támogatást kér.  
 
 
Hozzászólások 
Tarjáni István: Írásbeli anyagot nem kapott. Javasolja, hogy a 2.500.000,- Ft-ot 
használatbavétel előtt kapja meg a doktornő. 
 
Kelemen Gáspár: Javasolja, hogy az önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére 
elkülönített keretből vegyük el és tegyük át a népegészségügyi keretbe. 
 
Szakadáti László: Összességében, 8.500.000,- Ft-ért jutna hozzá egy beruházáshoz. Úgy 
érzem, hogy van egyfajta türelmetlenség az önkormányzat részéről. Ez a beruházás nagyon 
kedvező a városnak és az önkormányzatnak is. Kéri, hogy Képviselő-testület adja oda azt az 
összeget, amit már egyszer megszavazott. Véleményem szerint nem a doktornő 
vállalkozásáról van szó, hanem egy igen fontos beruházásról. 
 
Dr. Lelkes Péter: Az előfinanszírozás kérdését felvetette a Bizottság ülésén Ha ez a kifizetés 
megtörténne, talán beindulhatna valamilyen szinten a rendelés. Ami a 3.500.000,-Ft-ot illeti, 
úgy gondolja jogos az igény amit kér, én nem merek ebben állást foglalni.  Azt viszont el 
tudom képzelni, hogy akár egy szabad felhasználású hitel formájában esetleg ezt az összeget 
biztosítani lehetne. 
 
Tarjáni István: Tavalyi évben is két körzeti orvosi rendelő felújítása történt meg. Kéri, ha 
óhajt a doktornő szólni, akkor adja meg a Testület lehetőséget számára. Ha a körzeti orvosi 
rendelő felújítására tudott az Önkormányzat biztosítani pénzt, akkor erre is kell, hiszen ez egy 
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teljesen új beruházás. A jelenlegi rendelő kialakításában is jelentős szerepe volt a 
doktornőnek. Ő írta a pályázatot. A rendelő befejezéséhez már csak a festés és mázolási 
munkák vannak hátra. 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: Erre az ingatlanra már nem lehet több jelzálogjogot bejegyeztetni. 
Felszerelés vásárlására is kapott már pénzt a doktornő, de viszont csak az épület készült el. 
Hatmillió forint sem lesz elég ahhoz, hogy a rendelő megvalósuljon. Javasolja, hogy próbálja 
meg a doktornő a tatabányai lakását eladni és saját erőből megoldani a rendelő befejezését. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Szakadáti László és Tarjáni István javaslatát, miszerint 
a 2.500.000,- Ft-ot használatbavétel előtt kapja meg a doktornő - 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
(13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett –elfogadta. 
 
Azon javaslat, miszerint 3.500.000,- Ft-tal támogassa a Képviselő-testület a Doktornő terveit - 
5 igen, 4 nem, 4 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el 
a szükséges többséget. 
 
Dr. Kelemen Gáspár javaslata, miszerint az önkormányzati televíziós műsor és képújság 
készítésére elkülönített keretből pótolják a hiányzó összeget – 4 igen, 3 nem, 6 tartózkodás 
(13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - 7 igen, 2 nem, 4 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
32/2009.(03.26) Öh. számú 

határozata 
Dr. Juhász Zsuzsanna kérelméről 

1. A Képviselő-testület megtárgyalta dr. Juhász Zsuzsanna kérelmét, melyben újabb 
támogatást kér a tulajdonában lévő, Biatorbágy, Baross Gábor utca 13. szám alatti épület 
építési munkáinak befejezéséhez. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eddig nyújtott támogatás arányban van a 
gyermekorvos vállalásaival. 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy dr. Juhász Zsuzsanna nem tett eleget vállalt 
kötelezettségének, ezzel veszélyezteti a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet 
munkáját. 
4. A Képviselő-testület felszólítja dr. Juhász Zsuzsannát, hogy határidőre, azaz 2009. április 
30-ig bocsássa az Önkormányzat rendelkezésére a Vasút utca 6. szám alatti rendelőt. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 
5. Biatorbágy Képviselő-testülete a vonatkozó kérelem tárgyában 2007. évben hozott 
71/2007.(05.14.)Öh. számú határozatát és kapcsolódó szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
„Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az Egészségügyi Alapellátást végzők fejlesztési 
céltartalék keretösszegéből 5 millió forinttal támogatja Dr. Juhász Zsuzsanna rendelőjének 
kialakítását. A támogatás összegét a Képviselő-testület a meghatározott beruházás készültségi 
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fokával arányosan folyósítja: az összeg felét 50 %-os készültségnél, a fennmaradó részt pedig 
2009. április 30-ig.” 

 
20.) A „Világharmónia Futás” rendezvényen való részvételről 
       Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr. Palovics Lajos: Világharmónia futás rendezvényen való részvétellel kapcsolatban 
előadja, hogy nem vállalja a fővédnökséget és nem is javasolja a rendezvény szervezésében 
való részvételt sem.  
 
Hozzászólás 
Szakadáti László: Budapestről futnak és Biatorbágyon is keresztül mennek, ebben az esetben 
csak vendéglátás lenne az Önkormányzat dolga. Javasolja a részvételt és 50.000,- Ft-ot az 
önkormányzati sportnapra elkülönített keretből használjanak fel. 
 
Jámbor Imre: Ez hasznos dolog, de nem kevés költséggel jár. A Faluház nem tud és nem is 
vállal fel több feladatot. 
 
Tajti László: Ha a településen van egy rendezvény, ráadásul még a hírét is viszik a 
városunknak, akkor ez számunkra nagyon kedvező lenne. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete. Szakadáti László javaslatát, miszerint vegyenek részt a 
„Világharmónia Futás” rendezvényen – 7 igen, 3 nem, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Szakadáti László javaslatát, miszerint az önkormányzati 
sportnapokra elkülönített pénzből 50.000,- Ft kerüljön felhasználásra a „Világharmónia Futás 
rendezvényre, – 7 igen, 3 nem, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) 
mellett – elfogadta. 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
33/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

A „Világharmónia Futás” rendezvényen való részvételről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világharmónia Futás” rendezvényen 
való részvételről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület csatlakozik a rendezvényhez és 50.000 Ft-ot biztosít a megrendezéséhez 
2009. évi költségvetésének az önkormányzati sportnapokra elkülönített kerete terhére. 
 
 
21.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának 2008. évi beszámolójáról 
       Előadó: Polgármester  
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
34/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Tájékoztató a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány 2008. évi működéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágyi Diákokért 
Közalapítvány 2008. évi működéséről szóló tájékoztatót. 

A képviselő-testület kéri a kuratóriumot, hogy nagyobb mértékben törekedjen az 
önkormányzati támogatáson kívül külső források megszerzésére. 

 
22.) Az Önkormányzat és az Unicredit Bank között fennálló hitelkeret-szerződés   
     módosításáról 
     Előadó: Polgármester 
     (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Makranczi László: Még egyszer kéri, hogy a Testület támogassa a szerződés módosítását. 
 
Hozzászólás 
Dr. Csontos János: Van egy érvényben lévő szerződés, azt javasolja, hogy ténylegesen 
kerüljön bele a szerződésbe, hogy az Unicredit Bank garantálja a szabad átváltoztatást, 
konvertálást. 
 
Kérdés: 
Szakadáti László: Jól értelmezi-e, hogy megemeli a tőketartozásunk összegét?  
 
Fekete Péter: Ennek az átjárhatóságnak van valamilyen jogi alapja? 
 
Válasz 
Makranczi László: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel a hitellel összefüggő 
kamat kiadásra a kiadási oldalon több mint 40 millió forint. A 600 milliós lehívott 
hitelállomány fent fog állni, és ha Biatorbágy forintban fogja nyilván tartani az adósságát, 
akkor ez nem fog fedezetet nyújtani a kamatok kifizetésére éves szinten. Ezért mondja azt, 
hogy át kell váltani. És az átváltással, árfolyamokkal lehet nyereséghez jutni. A 
szerződésmódosításban a Képviselő-testületnek kell döntenie. Ha azt mondja a Testület hogy 
nem, akkor ennek súlyos anyagi következményei lesznek. Az Európai Unióban mindenki 
azért menekül az euró-zónába, mert gyakorlatilag meg van az árfolyam biztonsága. 
 
Zink Olívia: A hivatal igen kedvező elbírálást kapott ezzel a szerződésmódosítással. A 
forintnál probléma lesz. A jegybanki alapkamat is 10 % felett lesz. Mi úgy látjuk, hogy ennek 
a döntésnek nincs alternatívája. 
 
Dr. Csontos János: A jelenlegi ismereteink szerint ez a legjobb megoldás számunkra. 
 
Kérdés 
Fekete Péter: A kamatköltséget egész évre számolják? Ez valamivel kevesebb kamatot 
jelent? 
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Válasz 
Makranczi László: Jelen pillanatban márc.15-e az adófizetés határideje, most 16-a volt, mert 
az volt hétfő. De tudjuk, hogy az adó nem úgy realizálódik, hogy az első és második fél év is 
50-50 %. Átlagban 37 %- ban realizálódik az első féléves adó, ami jelen pillanatban 34,5 %.  
Ez most rendkívül jó. 
 
Hozzászólás 
Fekete Péter: Úgy gondolja, hogy a forintos hitelek jók voltak. 
 
Barabás József: A magánszemélyek sem tudják megoldani saját maguk ezt a problémát, még 
ha van pénzük, akkor sem. A Pénzügyi Bizottság véleményét elfogadja és kéri a testületet 
szavazza meg. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
35/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Az Önkormányzat és az Unicredit Bank között fennálló hitelkeret-szerződés 
módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 88/2007.(05.31.)Öh. számú határozatával a rulírozó 
multicurrency, szabad felhasználású forgóeszköz hitel felvételére kiírt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek ítélte, és az Unicredit Bank Hungary Zrt.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az Unicredit Bank Hungary Zrt.-vel 
a szerződést kösse meg. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadja az Unicredit Bank Hungary Zrt. 35071 sz. 
hitelszerződésre vonatkozó, táblázatba foglalt kamatemelési javaslatát 2009. március 27-től. 

Devizanem Szerződés szerinti 
kamatfelár 

Emelés összege Javasolt 
kamatfelár 

HUF 0,19% 0,31% 0,5% 

EURO 0,22% 1,5% 1,72% 
CHF 0,22% 2% 2,22% 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
23.) Az egyházközségi ápoló („Parish Nurse”) foglalkoztatására kiírt pályázat 
       Előadó: Polgármester  
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólás 
Wágenszommer István: A pályázati kiírás óta már eltelt egy hónap. Azóta észrevétel, pozitív 
javaslat nem érkezett, a következtetést levonta. Az „ A” jelű változat elfogadását javasolja. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 5 nem szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
36/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Az egyházközségi ápoló („Parish Nurse”) foglalkoztatására kiírt pályázatról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 151/2008.(09. 04.) Öh. határozatával pályázatot írt ki 
egyházközségi ápoló („Parish Nurse”) foglalkoztatására. A kiírásra egy pályázat érkezett. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a kiírásban megfogalmazott 
kritériumoknak, ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
24.) A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület kérelméről 
        Előadó: Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület kéri a Képviselő-testület 3/2009.(02. 26.) Öh sz. 
határozatában és az annak alapján megkötött támogatási szerződésben foglalt támogatási 
céltól való eltérés lehetőségének kiegészítését: 
- Madarak és Fák Napja alkalmából ünnepség szervezése, 

- Víz Világnapja alkalmából ünnepség szervezése,  
- Föld Nap alkalmából ünnepség szervezése, szemétszedési akciók szervezése. 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
37/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület kérelméről 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2009.(02. 26.) Öh. számú határozatának 

módosításáról 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
kérelmét, melyben a Képviselő-testület 3/2009.(02. 26.) Öh sz. határozatában és az annak 
alapján megkötött támogatási szerződésben foglalt támogatási céltól való eltérés lehetőségét 
kéri. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete jóváhagyja a támogatási összeg felhasználását az alábbi 
célokkal kiegészítve: 

- Madarak és Fák Napja alkalmából ünnepség szervezése 

- Víz Világnapja alkalmából ünnepség szervezése 

- Föld Nap alkalmából ünnepség szervezése 

- szemétszedési akciók szervezése 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés fentiek alapján 
történő módosításának aláírására. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. április 8. 

 
25.) A Prospero Alapítvány kérelméről 
        Előadó:Polgármester 
       (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólás 
Szakadáti László: Az alapítványt mindenki ismeri, hisz Biatorbágy hírnevét gyarapítja. 
Javasolja támogatásukat az általános tartalékból. 
 
Jámbor Imre: A faluházi bábos szakkört a Nánási házaspár vezeti minimális tiszteletdíjért és 
a gyermekek is fizetnek egy csekély összeget. A többi alapítvány számára is biztosít helyet a 
Faluház.  
 
Dr. Lelkes Péter: A döntéssel kapcsolatban azt hiszi, bizonyos értelemben befolyásoló 
tényező volt az, hogy az alapító okiratban szereplő egyes tényezők és a működéssel 
kapcsolatos dolgok között összeférhetetlenséget véltek. 
 
Varga László: Konzultált alpolgármester Úrral az ügyben, hogy az alapítvány működési 
rendjét jogilag rendezni kell. Lépéseket kell tenni az alapítvány jogi hátterének elkészítésével 
kapcsolatban. 
 
Barabás József: Ez az alapítvány, amióta működik, maximális támogatást kapott az 
Önkormányzattól. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Prospero Alapítvány kérelméről – 6 igen, 2 nem, 5 
tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem foglalt állást. 
 

26.) Tájékoztató a június 26-29. között megtartandó Testvérvárosi Napok 
előkészületeiről 
        Előadó: Polgármester 
        (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr. Palovics Lajos:.A testvérvárosi ünnepséggel kapcsolatos tájékoztatót kiegészíti azzal, 
hogy létrehozta a testvérvárosi ünnepségek szervezésével foglalkozó munkacsoportot. Tagjai, 
Jámbor Imre, Misurdáné Bugya Kata és Dr. Palovics Lajos polgármester. Ezzel a 
kiegészítéssel kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
Hozzászólások 
Szakadáti László: Javasolja egy új munkacsoport felállítását. Egy olyat, amiben mindenki 
részt vehet.  
 
Kecskés László: Szeretné megismerni a testvérvárosi napokkal kapcsolatos pályázat 
szövegét. Furcsa, hogy azt várja a Polgármester Úr, hogy ezen a testvérvárosi napokon a 
képviselő testület együttesen álljon ki és fogadja a vendégeket, amikor a rendezvény 
szervezésében nem kap szerepet, nem vehet részt. Március vége van. A fentiek szerint nem 
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tudja hogyan lehetett egyáltalán bármiféle programot összeállítani, ha erről többek között a 
bizottság sem tárgyalt. 
 
Rack Ferencné: A Német Kisebbségi Önkormányzat is kérte hogy kapjon szerepet a 
Testvérvárosi napok rendezésében 
 
Válasz: 
Dr. Palovics Lajos: A szokásosnak megfelelően állították össze a programot. Természetesen 
mindenki részt vehet a szervezés feladatokban. De tudomásul kell venni, hogy 40 fős csapattal 
nem lehet dolgozni.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 7 igen, 4 nem, 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a tájékoztatót elfogadta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
38/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Tájékoztató a június 26-29. között megtartandó Testvérvárosi Napok előkészületeiről 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a június 26-29. között 
megtartandó Testvérvárosi Napok előkészületeiről szóló tájékoztatót. 

27.) Tájékoztató a 2009. évi tavaszi Önkormányzati Sportnap előkészületeiről  
        Előadó: Polgármester 
        (Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Dr. Palovics Lajos: Javasolja az önkormányzati sportnap tervezetének elfogadását  azzal a 
módosítással, hogy a tavaszi sportnapon kerüljenek átadásra a Képviselő-testület által odaítélt 
testnevelési és sportdíjak 11 órakor, amikor a versenyek még zajlanak. Maradjon el az esti 
zenés vacsora – tavalyi tapasztalatok alapján – nagyon sokba került és nem volt látogatott. 
Ami természetesen érthető, hiszen egész napi fáradság után mindenki pihenni szeretne. 
 
Hozzászólás 
Szakadáti László: A lakóknak, közösségeknek van sportnap, nem pedig az 
Önkormányzatnak. Tavaly népzene szólt, 5.000,- forintért. Nem tapasztalt érdektelenséget. Az 
előző nap versenyzőit (szülőt, gyermeket) is szívesen várják. A rendezvényen a testületi tagok 
látogatását is szívesen vennék. 
 
A Képviselő-testület Dr. Palovics Lajos javaslatát, mely szerint a tavaszi sportnapon délelőtt 
kerüljenek átadásra a Képviselő-testület által odaítélt testnevelési és sportdíjak – 7 igen, 4 
nem, 2 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete - 10 igen, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett - a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
39/2009.(03.26.)Öh. számú 

határozata 

Tájékoztató a 2009. évi tavaszi Önkormányzati Sportnap előkészületeiről 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 24 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2009. évi tavaszi 
Önkormányzati Sportnap előkészületeiről szóló tájékoztatót. 

 
 

 
 

Dr. Palovics Lajos polgármester a Boldog Gizella Otthonba történő elhelyezési kérelemmel 
kapcsolatos napirend megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el, a nyílt ülést bezárta. 
 

k.m.f. 

 
Dr. Palovics Lajos               Makranczi László 

                              polgármester                                            jegyző 
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