
Iktatószám:T-69-7/2009.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. szeptember 3-án megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Palovics Lajos                  polgármester
Wágenszommer István           alpolgármester
Dr. Lelkes Péter                     alpolgármester
Kovács András  Igazgatási Osztályvezető, jegyzőhelyettes
Barabás József képviselő
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Fekete Péter képviselő
Dr. Győri Gábor képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke
Kecskés László képviselő, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 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

Kanaki Lefter Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese

Meghívottak:
Benkő Cs. Gyuláné Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója
Jámbor Imre Biatorbágyi Faluház vezetője
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int. Vezetője
Palovics Teréz Benedek Elek Óvoda vezetője
Tóth Attila Családsegítő Központ vezetője
Berényi Ildikó Építéshatóság Osztályvezető
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Körmendi Judit Főépítész
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető
Révész Zoltán Titkárságvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó
Lukács Miklós    Mikroline Kft. ügyvezetője – a 10. napirendi ponthoz

Az ülésen nem jelent meg: 
Kanaki Zita Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elnöke

Dr.  Palovics  Lajos: Köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  valamint  a  megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javasolja a tisztségviselői, bizottsági előterjesztések napirendi pontok közé felvenni: 
- Szabó Sándor és neje eladási ajánlatát 



-  A  Biatorbágyi  Általános  Iskola,  a  Faluház  és  Karikó  János  Könyvtár,  valamint  a 
herceghalomi  könyvtár  ,  „Tudásdepó-Expressz”,  TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0005  jelű 
közös pályázatának jóváhagyását
-  Biatorbágy  Város  önkormányzati  televíziós  műsor  és  képújság  készítésével  összefüggő 
kérdésekről. A MATT -2004 Kft. kérelméről.

Hozzászólások
Szakadáti  László:  Javasolja,  hogy  -  a  Közművelődési,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság 
egyszerűsített  jegyzőkönyve  értelmében  -  a  bizottsági  előterjesztések  napirendi  pontnál 
kerüljön  megtárgyalásra  a  Nagy  György  Tibor  és  Bencze  Gábor,  az  elkészült  Trianoni 
Emlékmű közterületen történő elhelyezésére vonatkozó kérelme.

Dr. Palovics  Lajos:   Szakadáti  képviselő úr által  javasolt  üggyel  kapcsolatban  nem áll  a 
képviselő-testület rendelkezésére írásos javaslat.

Szakadáti László: A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság egyszerűsített jegyzőkönyve 
tartalmazza a szükséges információkat. 

Varga  László: Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tárgyalta  a  Diákokért  Közalapítvány 
kuratóriumi tagság kiegészítéséről szóló napirendet. A bizottsági ülésen javasolta, hogy egy 
későbbi bizottsági ülés keretén belül legyen alkalmuk meghallgatni a jelölt személyeket. Bár 
kérésével  kisebbségben  maradt,  ennek  ellenére  ismételten  javasolja,  hogy  vegyék  le 
napirendről a kérdést, amíg a jelöltek meghallgatása nem történik meg.

Szakadáti László módosító javaslata, mely szerint vegyék fel napirendre a Trianoni Emlékmű 
közterületen történő elhelyezésének kérdését – 6 igen, 3 ellenszavazat, 5 tartózkodás (14 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget.

Varga László módosító javaslata, mely szerint a Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagság 
kiegészítéséről szóló kérdést vegyék le napirendről – 7 igen, 3 ellenszavazat, 4 tartózkodás 
(14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem kapta meg a szükséges többséget.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 6 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor, határozathozatal mellőzésével) mellett  - a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el:

Napirend
Állampolgári bejelentések
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről
1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése első félévi 

végrehajtásáról
Előadó: Polgármester

2.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. 
(10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
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3.)A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 
módosításáról
Előadó: Polgármester

4.) Biatorbágy Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester

5.) Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek maximális osztály/csoport létszám 
túllépéséről
a./Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről

      b./Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről
      Előadó: Polgármester
6.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagság kiegészítéséről
      Előadó: Polgármester
7.) Biatorbágy Város Településszerkezeti Tervének módosításáról
     Előadó: Polgármester
8.) Belterületi határmódosítások
      a./Az Iharos 3624/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
      b./087/9 hrsz. terület belterületbe csatolása
      Előadó: Polgármester
9.) KMOP-2009-4.5.2 jelű pályázat előkészítése a szociális alapszolgáltatások és  
     gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére (bölcsőde építése)
     Előadó: Polgármester
10.) KMOP-2009-2.1.1/b jelű pályázat előkészítése a belterületi utak fejlesztésének 
       támogatására, forgalmi hálózat fejlesztésére
       Előadó: Polgármester
11.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2010 évi 
       fordulójához
       Előadó: Polgármester
12.) Biatorbágy, 0192/7 hrsz alatti ingatlan ajándékozási szerződéséről
       Előadó: Polgármester
13.) Az iskolatej program folytatásáról
       Előadó: Polgármester
14.) Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatok (zárt ülés)
       Előadó: Bizottságok
15.) Lakástámogatás iránti fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
       Előadó: Polgármester
16.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
       Előadó: Tisztségviselők, bizottsági elnökök
      a./ Szabó Sándor és neje eladási ajánlatáról
      b./ A Biatorbágyi Általános Iskola, a Faluház és Karikó János Könyvtár, valamint a 
            herceghalomi könyvtár,„Tudásdepó-Expressz”,TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-

0005 jelű közös pályázatának jóváhagyásáról
      c./ Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével össze- 
           függő kérdésekről A MATT -2004 Kft. kérelméről

Állampolgári bejelentések
Az ülésen megjelent állampolgárok részéről nem történt bejelentés.

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről
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Előadó: Polgármester, Alpolgármesterek

Dr.  Palovics  Lajos: Kiegészítésként  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy az  általános 
iskola  évnyitóin  vett  részt.  Továbbá  részt  vett  a  Faluház  Nagytermében  megrendezett 
fekvenyomó bajnokságon, ahol díjakat adott át.

Wágenszommer  István: Biatorbágy  Város  Önkormányzata  nevében  részt  vett  a  Közép-
Magyarországi  Regionális  Egészségpénztár  XI.  kerületi  kistérségi  irodájának megnyitóján. 
Mindenkinek  a  figyelmébe  ajánlja.  Az  irodában  gyors,  mindenre  kiterjedő,  szakértő 
ügyintézés folyik.

Kérdések
Varga László: Először is szeretne gratulálni Wágenszommer István alpolgármester úrnak a 
Gyergyóremete Díszpolgára címhez.
A  Dr.  Farkas  Csaba,  a  Budaörsi  Rendőrkapitányság  közrendvédelmi  osztályvezetőjével 
folytatott tárgyalás a biatorbágyi rendőri megerősítésre irányult?
Milyen hírek vannak a biatorbágyi kastély iskola bővítésével kapcsolatban az örökségvédelmi 
hivatal részéről?

Válasz
Wágenszommer István: Köszöni a gratulációt. 
A Budaörsi Rendőrkapitányságon a főkapitány helyett dr. Farkas Csaba osztályvezető tartotta 
az  elmúlt  évről  szóló  beszámolót.  Hosszas  megbeszélést  folytattak  Biatorbágy 
közbiztonságáról és a jövőbeni lehetőségekről. Megállapodtak, hogy ezeket a megbeszélést a 
jövőben  rendszeressé  és  élővé  teszik.  Osztályvezető  úr  intenzíven  támogatná,  –  saját 
eszközeivel és lehetőségeivel – hogy Biatorbágyra kiemelt 6-8 fős kiemelt körzeti megbízott 
csoport kerüljön. Elképzeléseiben lehetőséget lát ennek a közeljövőbeni megvalósulására. 
A múlt héten járt  az örökségvédelmi hivatalnál más témákkal kapcsolatban, de szó esett a 
kastély  iskoláról  is.  Az  épülettel  kapcsolatos  álláspontok  eléggé  merevek,  szakértői 
álláspontok  alapján  nem közelítenek  az  önkormányzat  elképzeléseihez,  de  a  szakhatósági 
engedélyek beérkezésével a kastély iskola konténerekkel történő bővítéséhez hozzájárulnak. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a polgármester és az alpolgármesterek két ülés között 
eltelt időszakról szóló tájékoztatóit – 11 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor, határozathozatal mellőzésével ) mellett – elfogadta.

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése első félévi 
     végrehajtásáról
     Előadó: Polgármester
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések
Szakadáti László:  Köztudott, hogy ha az Egészségház működése megkezdődik és ehhez az 
önkormányzatnak ebben az évben 4-4,5 millió Ft-ot kell havonta hozzátennie. Remélhetőség a 
jövő évtől megkapja az önkormányzat az OEP-támogatást.
Ez tervezett költség? Hogyan fér össze a költségvetéssel?
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Dr. Győri Gábor: A jelenleg hatályos  rendelkezések szerint  milyen költségvetéstől  eltérő 
összeg esetében szükséges előre állást foglalni a képviselő-testületnek?

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Egyik kérdés sem a napirendről, hanem a jövőben várható költségekről 
szól. Egyértelmű, hogy az önkormányzat  eddig a működtetésre nem fordított pénzt csak a 
beruházásra.  Egyrészt  kiderül  majd,  hogy mennyi  ideig  tart,  hogy  az  OEP-finanszírozás 
elnyerheti  az  önkormányzat,  másrészt  pedig a  képviselő-testületnek  tudomása  volt  arról  – 
hiszen megkapták a szerződést -, hogy amennyiben az OEP-finanszírozást nem nyeri el az 
önkormányzat, akkor milyen kötelezettséget vállal, hogy ez a szakrendelés megvalósulhasson.
A tájékoztató tárgyalásánál számos alkalommal megtárgyalták, hogy vannak előirányzatok, 
amelyekhez nem tudott teljesítést tenni az önkormányzat és vannak céltartalékok, amelyeket 
megfelelő  helyre  kell  átcsoportosítani  és  ezt  a  szeptember  végi  bizottsági  és  képviselő-
testületi üléseken a költségvetés módosítása alkalmával meg fogják tervezni.

Hozzászólások
Dr.  Győri  Gábor: Nem a működési  költségekre  gondolt,  hiszen azok valóban a  jövőben 
kerülnek kifizetésre.  Nemcsak ismeri  a szerződést,  de neki is jelentős szerepe volt  abban, 
hogy az a  bizonyos  havi  4 millió  Ft-os  kifizetés  egy időben behatárolt  és  ne egy időtlen 
fenyegetettség legyen az önkormányzat részére.
Tudomása szerint az Egészségház megnyitó ünnepsége 1,5 millió Ft-ba került és ez jelentős 
összegnek tűnik,  amikor  az önkormányzat  anyagi  gondokkal küzd és ezért  kérdezte,  hogy 
mekkora, a költségvetésben nem szereplő összegről kell a képviselő-testületnek előre állást 
foglalni.

Szakadáti  László:   Nem  az  a  problémája,  hogy  az  Egészségházat  működtetnie  kell  az 
önkormányzatnak,  hanem,  hogy  ennek  a  költsége  nem  szerepel  a  költségvetésben,  nem 
született róla döntés, hiszen még nem volt az idén költségvetés módosítás. Hogy lehet, hogy a 
beszámolóban már ez eldöntött tényként szerepel? 

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Van egy korábbi döntés, amelyhez a képviselő-testületnek tartania kell 
magát, hiszen azt nem helyezte hatályon kívül a képviselő-testület.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 2 ellenszavazat, 4 tartózkodás (14 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
103/2009.(09. 03.)Öh. sz. 

határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
I. féléves végrehajtásáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  az  Önkormányzat  
2009. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
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2.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008.   
(10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
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  az  élelmezési  nyersanyagnormákról  és  a  fizetendő 
térítési  díjakról  szóló  13/2008.(10.03.)Ör.  számú  rendelet  módosításáról  szóló  6/2009.(09. 
03.)Ör.sz. rendeletét – 12 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – megalkotta.

3.) A Dun  a-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának   
      módosításáról
      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 (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
104/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 
módosításáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  CV.  törvény  felhatalmazása  alapján 
felülvizsgálta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát 
és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.) Biatorbágy Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatáról  
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

a./ A Biatorbágyi Általános Iskola  alapító okiratáról
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Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
105/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Általános Iskola  alapító okiratáról

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  Biatorbágyi  Általános  Iskola  alapító 
okiratát és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b./ Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
106/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálta a polgármesteri hivatal alapító okiratát és 
azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

c./ A biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapító okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
107/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapító okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálta a Benedek Elek Óvoda alapító okiratát, és 
azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

d./ A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratáról

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
108/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  CV  törvény  felhatalmazása  alapján 
felülvizsgálta a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát és azt az 
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

e./ A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratáról

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
109/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálta a Biatorbágyi  Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja 
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

f./ Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratáról

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
110/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  Faluház  és  Karikó  János  Könyvtár 
alapító okiratát, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Az  alapító  okirat  módosító  és  egységes  szerkezetű  változatát  a  határozat  melléklete 
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.) Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek maximális osztály/csoport létszám   
túllépéséről
a./Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről
b./ Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről
     Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

a./ Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:      
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
111/2009.(09. 03.) Öh. számú

határozata

Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól A Biatorbágyi 
Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről

A 72/2009.(05.28.) Öh. sz. határozat módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 72/2009. (05.28.) Öh.sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:

„Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Biatorbágyi Általános 
Iskola 2009/2010 tanévére az alábbi osztályok +20%-os létszámemelését és kérelmet nyújt be 
az Oktatási Hivatalhoz ennek engedélyezésére.

Osztál
y

Maximáli
s

létszám

Szeptemberben
várható 
létszám

+20%-os
Emelt  
létszám

1.a 26 fő 27 fő 32 fő
1.b 26 fő 27 fő 32 fő
1.c 26 fő 28 fő 32 fő
1.d 26 fő 28 fő 32 fő
1.e 26 fő 27 fő 32 fő
1.f 26 fő 27fő 32 fő
2.a 26 fő 27 fő 32 fő
2.c 26 fő 27 fő 32 fő
3.a 26 fő 29 fő 32 fő
3.b 26 fő 31fő 32 fő
3.c 26 fő 27 fő 32 fő
3.d 26 fő 27 fő 32 fő
4.a 26 fő 27 fő 32 fő

Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. július 1.”

b./ Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:      

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
112/ 2009.(09. 03.) Öh. számú

határozata
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Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól
A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről

A 74/2009.(05.28.) Öh. sz. határozat módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 74/2009. (05.28.) Öh.sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:

„Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  támogatja  a  Benedek  Elek 
Napköziotthonos  Óvoda  2009/2010  nevelési  évre  az  alábbi  csoportok  +20%-os 
létszámemelését és kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz ennek engedélyezésére.

Tagóvoda
megnevezése

Csoportok Maximáli
s
létszám

Szeptemberben 
várható 
létszám

+ 20 %-os
Emelt  
létszám 

Fő u. 61.
Vadvirág Óvoda

Sün 25 fő 30 fő 30 fő
Mókus 25 fő 30 fő 30 fő
Katica 25 fő 28 fő 30 fő

Szent László u.  
48
Pitypang Óvoda.

Mókus 25 fő 30 fő 30 fő

Bajcsy-Zs. u. 13.
Csicsergő Óvoda

Mókus 25 fő 29 fő 30 fő
Süni 25 fő 30 fő 30 fő
Napocska 25 fő 30 fő 30 fő
Méhecske 25 fő 30 fő 30 fő

Dévai u. 1.
Meserét Óvoda

Napraforgó 25fő 30 fő 30 fő
Margaréta 25 fő 30 fő 30 fő
Nefelejcs 25 fő 30 fő 30 fő
Tulipán 25 fő 30 fő 30 fő
Százszorszé
p

25 fő 30 fő 30 fő

Felelős: Polgármester
Határidő: 2009 július 1.”

6.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagság kiegészítéséről
      Előadó: Polgármester
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr.  Palovics  Lajos: Kirch Gáborné lemondott  kuratóriumi  tagságáról  és  eddigi  munkáját 
szeretnék  megköszönni  és  egyúttal  sor  kerülne  a  Diákokért  Közalapítvány új  kuratóriumi 
tagjának megválasztására. 
Az ülés elején Varga László javasolta, hogy vegyék le napirendről a kérdést, mert szeretné, ha 
az  új  jelölteket  személyesen  meghallgatná  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság.  Ehhez 
kapcsolódva  meg  kívánja  jegyezni,  hogy  néhány  hónappal  ezelőtt  sem  hallgatták  meg 
személyesen egy másik felügyelő bizottsági tagságra jelölt személyt.

Hozzászólások
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Varga László: Amikor korábban felügyelő bizottsági tagjelöltekről szavaztak, senki részéről 
nem merült fel ilyen igény.

Válasz
Dr. Palovics  Lajos: Valóban fel  sem merült,  mert  akkor egyértelmű volt,  hogy kiknek a 
jelöltjeit fogják megválasztani.
Továbbá vannak, akik ismerik az embereket és elfogadják mások jelöltjeit is. Ha a képviselők 
ismernék  a  biatorbágyi  közéleti  személyeket  és  eljárnának  azokra  a  rendezvényekre, 
amelyeket  a  szóban  forgó  fiatalok  szerveztek,  akkor  nem  merülne  fel,  hogy  kik  ezek  a 
személyek. Több bizottság javasolta Radnai Pétert és nyilvánvalóan sokan ismerik Korbuly 
Bencét is, akik a közalapítvány előző választásánál is jelöltek voltak. 

Dr.  Győri  Gábor: Nincs  semmiféle  ellenjelöltről  szó,  csak  a  bizottság  élni  szeretne 
demokratikus jogával, hogy meghallgathassa személyesen a jelölteket. 

Dr. Palovics Lajos: Javasolja, hogy további vita nélkül szavazzanak a kérdésről.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete dr. Palovics Lajos javaslatát, mely szerint további vita 
nélkül szavazzanak a kérdésről – 9 igen, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás, Varga László nem 
szavazott (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – elfogadta.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
123/2009.(09. 03. )Öh. számú

határozata
A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány működésével összefüggő kérdésekről

Kirch Gábroné lemondásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testület Kirch Gáborné kuratóriumi tag lemondását a Biatorbágyi 
Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról tudomásul veszi, és eddigi munkáját ezúton 
köszöni meg.

A  javaslat,  mely  szerint  a  Képviselő-testület  Radnai  Pétert  a  Biatorbágyi  Diákokért 
Közalapítvány Kuratóriuma új tagjának válassza meg – 7 igen, 7 tartózkodás (14 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 

  7.) Biatorbágy Város Településszerkezeti tervének módosításáról
       Előadó: Polgármester
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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Kérdés
Fekete Péter: A terv módosításának milyen költségvonzata van, ami a költségvetést terheli?

Dr. Győri Gábor: A Boldog Gizella utcára korábban elkészült tervet a jelenlegi szerkezeti 
terv módosításánál fel lehet használni vagy újra kell tervezni?

Válasz
Dr. Palovics Lajos: A terv módosítása nagyon kevés költséggel jár. 
Tudomása szerint nem kell újra tervezni. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (14  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
113/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy Város Településszerkezeti  tervének módosításáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint  módosítja  Biatorbágy  175/2002.
(09.05.) Öh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervét: 

A településszerkezetei terv a közlekedési fejezet gyűjtőutakkal foglalkozó fejezete kiegészül:
„ A lakóterületek jobb ellátása érdekében az alábbi utcák gyűjtőutca kategóriába sorolódnak: 
498/71 hrsz – Deák Ferenc utca

497/6 hrsz,- Levente utca, 
497/4 hrsz,- Zugor István utca, 
1518/34 hrsz -Boldog Gizella utca”

A  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  településszerkezeti  tervet  a  határozat 
melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: főépítész

8.) Belterületi határmódosítások
a./ Az Iharos 3624/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
b./ 087/9 hrsz. terület belterületbe csatolása
Előadó: Polgármester
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

a./ Az Iharos 3624/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
  114/2009.(09. 03.)Öh. számú

h a t á r o z a t a 

Pintér Viktória és Dóka Antal tulajdonában lévő 3624/2  hrsz Iharosi ingatlan 
belterületbe csatolásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban 
támogatja a biatorbágyi 3624/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását, az alábbi feltételekkel:

A belterületbe csatolással és művelési ág változással járó összes költség, valamint az ingatlan 
közművesítésével járó költség az ingatlan tulajdonosait terheli. Az út-és járdaépítés költsége 
nem terhelheti az Önkormányzatot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b./ 087/9 hrsz. terület belterületbe csatolása

Kérdés
Szakadáti László: Milyen költsége van ennek a belterületbe csatolásnak?

Válasz
Dr.  Palovics  Lajos: A  telekalakítással  kapcsolatos  és  egyéb  adminisztrációs  költségek 
merülnek fel.

Guttmann Szilvia:  A földméréssel  kapcsolatos  költségek  kb.  150  eFt  +ÁFA,  továbbá  a 
Földhivatal számolja ki, hogy a művelési ágból való kivonásnak mennyi a költsége. Lehet, 
hogy ennek nem is lesz költsége, vagy nagyon minimális. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (14  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
115/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Biatorbágy 087/9 hrsz-  ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban 
támogatja, a biatorbágyi 087/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását.

A Képviselő- testület a belterületbe csatolással és művelési ág változással járó költségekhez a 
fedezetett a 2009. költségvetési fejlesztési célelőirányzata terhére biztosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9.) KMOP-2009-4.5.2 jelű pályázat előkészítése a szociális alapszolgáltatások és  
     gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére (bölcsőde építése)
     Előadó: Polgármester
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos: Egy bölcsőde megépítése és fenntartása is nagyon sokba kerül, de a 10 
ezer  fölötti  lakosú  településeket  jogszabály kötelezi  bölcsőde működtetésére  és  egyébként 
lakossági igény is merült fel, amelyeket a családi napközikkel nem lehetett megoldani.

Hozzászólások
Tarjáni István: Néhány adatot összegyűjtött az önkormányzat következő fél évben várható 
plusz költségeiről, amelyek az üzemeltetéssel kapcsolatban merültek fel. Most is egy olyan 
döntés előtt áll a képviselő-testület,  ami kb. 70 millió Ft-tal növeli meg az éves működési 
költségeket. Az Egészségház működtetése – egy bizonyos ideig – havi 4 millió Ft-ba kerül az 
Europ-Med Kft. felé, de van egy üzemeltetési költség – erről ugyan nincs információja -, de 
ezt kb. ha 3 millió Ft-ra becsülte és így kb. 84 millió Ft-ra jön ki évi költségként. Néhány 
konténertantermet telepítenek az iskolához, amelyet havi 4 millió Ft-ra becsült, azaz évi 50 
millió  Ft.  Tehát  éves  szinten  eddig kb.  130 millió  Ft-tal  növelte  meg az önkormányzat  a 
költségeit. A bölcsödére tervezett 70 millió forinttal együtt kb. 200 millió Ft-os növekményt 
jelent a következő évekre.
Kérdése a pénzügyi osztály vezetője felé, hogy ad erre lehetőséget a költségvetés?

Válasz
Pusztaszeri Zsolt: Kicsit túlzott Tarjáni képviselő úr számítása. Számításaik szerint a 4 millió 
Ft  fölött  havonta  500-600  ezer  forintos  rezsivel  kell  számolni  az  Egészségháznál.  A 
konténerek esetében pedig havi 150-200 ezer forintos rezsit lehet kalkulálni. De vajon hány 
olyan döntés fog még születni (oktatás és más intézmény vonatkozásában) ebben az évben, 
amire szintén forrást kell biztosítani? 
Szakmai véleménye, hogy nem szabad egy olyan lehetőséget kihagyni, ha egy közel 200-250 
milliós beruházásnál  90 %-os támogatást lehet elnyerni. 
Véleménye szerint ez a kérdés nem pénzügyi gazdálkodási, hanem politikai kérdés és kéri, 
hogy hozza meg a képviselő-testület a döntését.

Dr. Győri Gábor: Nem tartja célszerűnek, hogy politikai kérdésként kezeljék azt, hogy az 
önkormányzat éves költségvetéséről, vagy egy 4 éves pénzügyi terv ismeretének hiányában 
arról döntsön az önkormányzat, hogy 70 millió évi plusz költségvetést bevállal. Pontosan ez 
vezette oda Magyarországot, ahol most áll. Ez a szocialista liberális politikai,  ami mindent 
politikának  érez,  még  a  szakmát  is,  és  e  szerint  válogatja  az  embereit  és  a  döntései. 
Magyarországot ez vezette gazdasági és erkölcsi válságba, ezért fordulhat elő, hogy a jövő 
évben 120 milliárd Ft-ot fognak az önkormányzatoktól elvonni. Az országot romlásba vivő 
politikai elit koncként felkínál egy ilyen csapdahelyzetet az önkormányzatoknak.
Furcsa helyzetet lát, ugyanis az országnak nincs éves költségvetése, ennek következtében az 
önkormányzatnak sincs. Nem lehet tudni, hogy mi lesz az ország szociál-, család- és pénzügy- 
politikája  és  most  akar  az  önkormányzat  egy 70  milliós  pluszköltséget  felvállalni,  bár  az 
önkormányzat csődben van, nem tudja kifizetni a számláit. 
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Dr.  Palovics  Lajos: Egyfajta  kényszer,  hogy  az  önkormányzatot  megkeresték  szülők  a 
bölcsőde iránti igényükkel,  mert kénytelenek elmenni dolgozni és nem tudják megoldani a 
problémájukat, másik a jogi kényszer. 
Véleménye szerint nem olyan nagy összeg az a tervezési díj, amely szükséges ahhoz, hogy 
pályázni  tudjanak.  Érdekes  a  bizottsági  üléseken senki  nem vetette  fel,  hogy nem kell  az 
önkormányzatnak a bölcsőde, pedig akkor sok előkészítő munkát megspórolhattak volna.
A  képviselők  esküt  tettek  és  felelősséget  vállaltak  arra,  hogy  a  magyar  jogszabályokat 
betartják és az a helyzet állt elő, hogy az önkormányzatnak előírták, hogy tízezer lakos fölötti 
településeken  kötelező  bölcsődét  működtetni.  A  jogot  be  kell  tartani  még  akkor  is,  ha 
kényelmetlen. 
Kéri, hogy a bizottsági javaslat és az előterjesztés alapján készítsék elő a bölcsőde építését, 
illetve  az arra  vonatkozó pályázati  lehetőséget  használják ki.  Ehhez  pedig ezen az ülésen 
dönteni kell, hogy a tervezésre jusson megfelelő idő.

Fekete Péter: Két irányból érdemes elindulni. Az egyik Biatorbágy pénzügyi helyzete. Jelen 
pillanatban  az  önkormányzatnak  van  egy  600  millió  Ft-os  hitelkerete,  amit  2011-ben 
törleszteni kell és van egy több, mint 500 millió Ft-os telek, amit szeretne az önkormányzat 
iskolaépítés  céljára  megvásárolni,  továbbá  van  egy  majdnem  300  millió  Ft-os  lizing 
konstrukcióba  működtetett  óvodaépület.  Mindezekkel  kb.  1,5  milliárdos 
kötelezettségvállalása van az önkormányzatnak.
A másik oldal az országos helyzet. Véleménye szerint is ez a pályázat szándékos csapda az 
önkormányzatoknak.  A  központi  kormányzat  az  elmúlt  években  tudatosan  szétverte  a 
családtámogatási rendszereket, lehetetlen helyzetbe kényszerítette a  családokat a GYES két 
évre való csökkentésével és közben kapkodva „mézes madzagként” bedobta ezt a pályázatot, 
hogy az önkormányzatok majd megoldják.
Támogatja  az Oktatási  és Kulturális  Bizottság javaslatát,  mely szerint  amíg nem látják az 
önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalásaiból a kiutat és amíg az ország gazdasága nem 
vesz  pozitív  fordulatot,  addig  a  szociális  hálózat  kiterjesztésével  próbálják  megoldani  a 
problémákat.

Dr. Győri Gábor: Senki nem mondta, hogy nincs szükség bölcsődére. Határozottan állítja, 
hogy nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem szükség is van Biatorbágyon bölcsődére, de a 
jelenlegi adatok alapján nem tudják működtetni.
A  Népjóléti  Bizottság  elnökeként  először  kezdeményezte  az  Oktatási  és  Kulturális 
Bizottsággal  együtt,  hogy  vegyék  naprendre  a  bölcsőde  kérdését.  Úgy  érzi,  hogy  olyan 
dologról döntenek, ami nem visz közelebb a bölcsőde megépítéséhez.

Szakadáti  László: Biatorbágy  gazdálkodása  megmerevedett,  nem  bír  el  semmiféle 
beruházást. Évek óta nem tudták megoldani az iskola és az óvoda férőhely kérdését. Nem lát 
sehol egy pénzügyi tervezést, ezért úgy gondolja, hogy tartózkodniuk kell ebben a kérdésben.

Dr.  Kelemen  Gáspár: Megdöbbenve  hallgatja  a  mostani  véleményeket  a  korábbi 
állásfoglalásokhoz képest.
Név szerinti szavazást kér a napirendi ponttal kapcsolatban.

Tajti  László:  Nem  fogadja  el,  hogy  Biatorbágy  gazdálkodása  romokban  hever  és  1,5 
milliárdos  túlköltekezésben  van.  Ez  nem így  van.  Biatorbágy  Képviselő-testülete  minden 
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elköltött forintjával el tud számolni a választópolgárok és a város előtt és azon létesítmények, 
amelyek ezen forintból épültek, azok a város lakosságának érdekeit szolgálja. 

Dr.  Lelkes  Péter: Emlékezteti  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  amikor  a  bizottságok  a 
bölcsőde  kérdését  tárgyalták,  éppen  Tajti  képviselő  úr  ismertette,  hogy hogyan  lehetne  a 
bölcsőde kérdését megoldani úgy, hogy ne kerüljön az önkormányzatnak sok pénzbe. Volt 
olyan  képviselő,  aki  az  egyik  bizottsági  ülésen  támogatta  a  bölcsőde  kérdését,  a  másik 
bizottsági  ülésen  pedig  nem,  tehát  nagyon  sok  bizonytalanság  merült  fel.  A  kormányzat 
pályázati  lehetőséget  kínál.  El  kell  dönteniük,  hogy szükség van-e a pályázati  forrásra.  A 
költségvetés tárgyalásánál még el tudják dönteni, hogy felhasználják-e vagy nem.
Tajti László javaslata, mely szerint további vita nélkül szavazzanak a kérdésről – 5 igen, 7 
ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el 
a szükséges többséget. 

Tarjáni István: Egyetért dr. Lelkes Péterrel, hogy indítsák el a tervezést, de párhuzamosan 
készítsenek egy több évre szóló pénzügyi  tervet.  Ha van ilyen,  akkor pedig vizsgálják azt 
felül, főleg azért, mert a következő évben új képviselő-testület fog felállni és az ne kerüljön 
pénzügyileg olyan helyzetbe, mint a jelenlegi képviselő-testület.

Barabás  József:  Szeretné  elmondani,  hogy  amikor  az  első  önkormányzat  megkezdte 
működését sokkal nehezebb helyzetben volt, mert csak 270 millió Ft-os bevétele volt és mégis 
működött  minden intézmény.  Nem érti,  hogy mitől  félnek,  hiszen  most  körülbelül  tízszer 
ennyiből működik az önkormányzat.

Wágenszommer István: Ezzel a pályázati lehetőséggel élni kell az önkormányzatnak, mert 
egy ilyen intézményt a jövőnek építenek és a jövőnek egészen biztos, hogy szüksége van rá. 
Mivel  4  éves  korig  lehet  bölcsődébe  járni  a  gyermeknek,  így  javítani  lehetne  az  óvodai 
férőhelyek kérdésén is.
Ha most pályáznak és  esetleg nyernek a pályázaton, akkor csak 2010. elején kell dönteni, és 
ez  azért  fontos,  mert  ekkor  tárgyalja  a  képviselő-testület  a  költségvetését  is  és  ekkor 
eldönthetik, hogy meg kívánja-e valósítani a beruházást.

Szakadáti László: Javasolja polgármester úrnak, hogy a szavazás előtt rendeljen el pár perc 
szünetet.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Szakadáti László javaslatát, mely szerint a polgármester 
úr rendeljen el a szavazás előtt pár perc szünetet – 8 igen, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás (14 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – elfogadta.

SZÜNET

Varga László: Az itt elhangzottakat figyelembe véve, megváltoztatta véleményét a kérdésre 
vonatkozóan  és  egy  kiegészítő  javaslatot  tett  volna,  de  mivel  a  szünetben  ennél  jobb 
kompromisszumos javaslat születet, így el áll attól.

Dr. Csontos János: Körülbelül 14 éve már megmondta,  hogy Biatorbágy Önkormányzata 
arra nem számíthat a Kormánytól – bárki is legyen Kormányon -, hogy több pénzt kap, csak 
esetleg  több feladatot.  Az önkormányzat  csak saját  magára  számíthat,  saját  magának  kell 
megoldania a problémákat, mert a központi költségvetés ebben nem fog segíteni.
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Barabás  képviselő  úr  nagyon  jól  tudta,  hogy milyen  óriási  dolog,  amit  az  önkormányzat 
pénzügyi  vonatkozásban  a  bevételek  területén  elért.  Elhangzott,  hogy az  előző  képviselő-
testület sokat költött. Mondják meg, hogy a beruházások közül (Faluház Nagyterem, óvoda, 
Egészségház,  házasságkötő terem stb.) melyik volt fölösleges. Volt olyan,  amit erőn felül, 
hitelből valósítottak meg, de az azt jelentette, hogy előrehozott beruházás. Nem hiszi, hogy 
bármelyiket  idő  előtt  valósították  volna  meg,  bármelyik  szükségtelen  lett  volna  és 
bármelyiktől ne lenne sokkal több Biatorbágy vagyona és közben az elkészült utakról sem kell 
megfeledkezni.
Erősen  túlzónak  találja,  hogy  csőd  helyzetről  beszéljenek,  mert  a  likviditásból  adódó 
probléma meg a csőd helyzet az két különböző dolog. Likviditási problémák alapvetően abból 
adódnak,  ha  egy  gazdálkodó  szervezetnél  a  bevételek  és  a  költségek  időben  eltolódnak, 
nyilvánvalóan  ennek  áthidalására  vannak  a  hitelek.  Ha  megnézi  valaki  az  előző  évi 
költségvetés tényszámait, valamint a maradványösszeget, akkor nem arról van szó, hogy csőd 
helyzet lenne. 
Javasolja,  hogy  a  bölcsőde  vonatkozásában  mindenképpen  induljon  az  önkormányzat  a 
pályázaton, mert ha egy leendő beruházás értékének 90 %-át megkaphatja az önkormányzat és 
az növeli a vagyonát, akkor azt nem szabad kihagyni. Azzal is egyetért viszont, hogy elégé 
jelentős beruházok előtt áll az önkormányzat és azokhoz nem ártana forrásokat hozzárendelni, 
tehát  vizsgálják  meg  az  elkövetkezendő  időszakban,  hogy  milyen  forrásokat  lehet  a 
beruházások mellé rendelni.

Tajti László: Javasolja, hogy további vita nélkül szavazzanak a kérdésről.

Tajti László javaslata, mely szerint további vita nélkül szavazzanak a kérdésről – 5 igen, 7 
ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el 
a szükséges többséget.

Szakadáti László: Kompromisszumos megoldásként javasolja a határozati javaslatot olyan 
formában elfogadni,  hogy a képviselő-testület  kizárólag az engedélyezési  terveket rendelje 
meg a Településfejlesztési Bizottság által is javasolt DBB Kft-től, fogadják el a Petőfi köz 
melletti  területet.  Továbbá  fogadják  el  Tarjáni  István  és  dr.  Csontos  János  által 
megfogalmazottakat,  mely  szerint  kerüljön  átdolgozásra  az  önkormányzat  pénzügyi  terve, 
források és kötelezettségek kimutatásával.

Dr. Csontos János: Nem azt mondta, hogy vizsgálják felül a pénzügyi tervet, hanem, hogy 
induljanak el a pályázaton és a tervezett  beruházások mellé rendeljenek forrásokat.

Tarjáni István: Javasolja, hogy külön szavazzanak a pályázatról való indulásról és külön az 
önkormányzat pénzügyi tervének felülvizsgálatáról.

Dr. Győri Gábor: Ügyrendi  javaslata,  hogy először szavazzanak Tarjáni István módosító 
javaslatáról.
Továbbá név szerint szavazzanak a kérdésről.

Dr. Kelemen Gáspár: Az ő javaslata az eredeti határozatról történő név szerinti szavazására 
vonatkozott.

Dr. Győri Gábor ügyrendi javaslata, mely szerint Tarjáni István módosító javaslatát szavazzák 
meg először – 7 igen, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) 
mellett – nem nyerte el a szükséges többséget.
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Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  Településfejlesztési  Bizottság  javaslatát,  amely 
egybehangzik  Szakadáti  László  által  beterjesztett  javaslattal  (Barabás  József:  igen,  dr. 
Csontos János: igen, Fekete Péter: tartózkodott, dr. Győri Gábor: igen, Kecskés László: igen, 
dr.  Kelemen  Gáspár:  tartózkodott,  Koósné  Lévai  Ildikó:  igen,  dr.  Lelkes  Péter:  igen,  dr. 
Palovics Lajos: nem, Szakadáti László: igen, Tajti László: nem, Tarjáni István: igen, Varga 
László: igen, Wágenszommer István: igen) – 10 igen, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett – 
elfogadta.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  10  igen,  2  ellenszavazat,  2  tartózkodás  (14  fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
116/2009.(09. 03 )Öh. számú

határozata

Új bölcsőde létrehozásának lehetőségeivel összefüggő kérdésekről
(a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztésére kiírt  KMOP- 2009-4.5.2 jelű pályázat előkészítéséről )

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 175/2008 (10. 02.) Öh. számú határozatában állást 
foglalt új bölcsőde létrehozásának szándékáról.

A Képviselő- testület  a beruházást  a Biatorbágy,  Szent István utca 64. számú, 108. hrsz-ú 
ingatlanon valósítja meg.

A Képviselő- testület a beruházás megvalósításához külső (pályázaton elnyerhető) forrásokat 
kíván igénybe venni.

A Képviselő – testület az engedélyes tervek elkészítésével a DBB Kft. tervezőirodát bízza 
meg.

Felelős: Polgármester, Főépítész
Határidő: 

tervek elkészítése: 2009. 11. 15
pályázat benyújtása: 2009. 11. 30

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 13 igen, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
117/2009.(09. 03.) Öh. számú

határozata

Biatorbágy Város Képviselő-testülete középtávú pénzügyi – költségvetés szempontú 
ütemtervének felülvizsgálatáról

Biatorbágy Képviselő-testület Tarjáni István képviselő javaslatára felülvizsgálja a 2006-2010 
közötti ciklusprogramjának mellékletét képező középtávú pénzügyi – költségvetés szempontú 
ütemtervét.
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A Képviselő-testület  felkéri  Tarjáni  István  képviselőt,  hogy az ütemterv  felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztését készítse el és fogalmazza meg benne elvárásait.

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Tarjáni István képviselő

10.) KMOP-2009-2.1.1/b jelű pályázat előkészítése a belterületi utak fejlesztésének tá-
       mogatására, forgalmi hálózat fejlesztésére
       Előadó: Polgármester
       Meghívott: Lukács Miklós – Mikroline Kft. ügyvezetője
       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések
Szakadáti László: Hogyan tudja az önkormányzat a pályázatban megjelölt 171 millió Ft-os 
önerőt biztosítani?

Fekete Péter:  Milyen tervezési költséggel jár az, hogy a pályázaton el tudjanak indulni?
Terv módosításáról van szó, vagy teljesen új terv elkészítését jelenti?

Kecskés László: A pályázat menedzselése korábban elszámolható volt. Megváltozott az erre 
vonatkozó jogszabály?

Válasz
Lukács  Miklós: A  k  ivitelezés  két  évre  szól,  tehát  2010-2011-es  beruházási  költségek 
merülhetnek fel. A jelentősebb pénzeszközre 2011-ben lenne szükség. 
Az  utcacsoporttal  csak  benyújtott  engedélyezési  tervekkel  lehet  pályázni.  Különböző 
szintekre, különböző pontszámokat biztosít a pályázat.
Jelen esetben módosítani kellett a tervet, hogy megfeleljen a pályázatnak, ezért nincs többlet 
pontszám.
Gyakorlatilag  minden  utcára  vonatkozó  terv  benyújtásra  került  a  közlekedési  hatósághoz 
építési engedélyezésre. 
Erre vonatkozóan tavalyi évben indult el a tervezés, tavasszal került a bizottság elé és nyár 
elején került benyújtásra engedélyezésre. 
A  pályázati  kiírás  az  előzetes  információkhoz  és  tervezethez  képest  másként  jelent  meg. 
Amennyiben  Biatorbágy  gyűjtőúttal  kíván  pályázni,  amely  hét  pontot  jelent,  akkor 
minimálisan 5,5 m burkolat szélességgel lehet pályázni. A korábbi elképzelés és bizottsági 
döntés ettől eltért, ezért át kellett dolgozni a terveket és a pályázatra már ezek kerülnek be. 
Tehát nem kell  új  tervezet  készíteni,  az átdolgozás pedig benne szerepel abban a tervezői 
díjban, amelyre szerződést kötött az önkormányzat.
A  Mikroline  Kft.  csak  a  műszaki  tervdokumentációt  és  annak  költségvetését  készíti,  a 
pályázatot külön pályázatíró készíti.
Ennél  a  pályázatnál  megváltozott  a  feltételrendszer,  a  pályázat  menedzselésének  költségét 
nem  lehet  elszámolni  pályázati  költségként.  Limitálták  a  pályázatban  elszámolható 
költségeket, megjelöltek egy felső korlátot néhány tétel vonatkozásában.

Dr. Palovics Lajos: A képviselő-testület bevételeiből fogja az önrészt biztosítani.
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Hozzászólások
Dr.  Győri  Gábor: Nagyságrendileg  más  összegről  van  szó,  mint  a  bölcsőde  pályázat 
esetében. A bölcsődénél arról volt szó, hogy készítsenek-e terveket, a jelenleginél pedig, hogy 
pályázzanak-e.  Ha komolyan veszik az önkormányzat  jelenlegi  helyzetét,  akkor most  nem 
dönthetnek egy 170 millió Ft-os önrészről.

Varga László: Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az önkormányzat már többször pályázott 
sikeresen, de soha nem nyerte akkora összeget, amire pályázott, így a nagyobb költség mindig 
az önkormányzatot terhelte.
Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  tegyen  egy  olyan  szándéknyilatkozatot,  hogy  sikeres 
pályázat  esetén  a  bölcsőde  építésének  a  2010-es  költségvetés  fejlesztési  előirányzatánál 
prioritást  biztosít  más  –  akár  szintén  pályázati  támogatást  elnyert  –  infrastrukturális 
fejlesztésekkel szemben.

Tajti  László: Szeretné  felhívni  a  figyelmet,  hogy a  közép-magyarországi  régióban  ez  az 
utolsó  szilárd  burkolatú  utakra  vonatkozó  pályázati  kiírás  és  ha  most  nem  pályázik  az 
önkormányzat, akkor 2013-ig már nem lesz lehetősége. 
Javasolja, hogy pályázzanak, mert a pályázat elkészítését, annak eredményességét, az abból 
következő  közbeszerzési  kiírást  nézve,  elenyésző  összeg  fogja  Biatorbágy  2010-es 
költségvetését  terhelni  és  2011-ben lesz  csak  az  önkormányzatnak  kötelezettsége  ebben a 
kérdésben.
Névszerinti szavazást javasol a kérdésben.

Válasz
Dr.  Palovics  Lajos: Felhívja  Varga  László  figyelmet,  hogy  a  pályázat  benyújtásának 
határideje:  szeptember  7.,  a  bölcsődei  pályázat  benyújtásának határideje  november  végén, 
december  elején  zárul  le,  tehát  nem tudnak prioritást  biztosítani  a  bölcsődének egy jóval 
korábbi döntést kívánó üggyel szemben.

Lukács Miklós: A pályázati anyag elő van készítve. A pályázatíró „sikerdíjas” szerződéssel 
rendelkezik,  így  jelen  pillanatban  az  önkormányzatnak  a  pályázati  díjon  kívül  semmiféle 
költsége  nincs  a  pályázat  benyújtásával  kapcsolatban.  Várhatóan  december  végén,  január 
elején születik döntés. Amennyiben az önkormányzat nyer a pályázaton, akkor egy ismételt 
mérlegelési lehetősége van az önkormányzatnak, hogy elfogadja-e a megítélt támogatást vagy 
nem kíván vele élni. Volt már rá példa, hogy a képviselő-testület nem kívánta felhasználni a 
támogatást.

Fekete  Péter: Támogatja,  hogy  pályázzanak,  mert  addig  elkészül  a  középtávú  távlati 
pénzügyi terv és akkor el tudják döntetni, hogy meg kívánják-e valósítani a beruházást.

Varga László: Ismételten javasolja, hogy mielőtt döntenek az útpályázatról,  hozzanak egy 
határozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  sikeres  bölcsődei  pályázat  esetén  a  képviselő-testület 
prioritást biztosít a bölcsőde építésének más infrastrukturális beruházással szemben.

Dr.  Palovics  Lajos: Ismételten  felhívja  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy  ezzel  a 
pályázattal kapcsolatos döntés megelőzi a bölcsődei pályázat elbírálását. 

Varga László: Visszavonja javaslatát.
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 4 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
118/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Pályázat benyújtása a Damjanich - Boldog Gizella – Híd utcák  felújítására.

/ A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a belterületi utak fejlesztésének 
támogatására forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-2009-2.1.1/b  pályázat 

benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges önrész biztosításáról /

Biatorbágy  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Közép-Magyarországi  Operatív 
Program keretében az alábbi belterületi utcák fejlesztésére, földutak állandó burkolattal való 
ellátására, valamint kiegészítő infrastruktúra létesítésére, helyi közutak kiépítésére nyújtja be 
pályázatát:

a Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utcákra.

A Képviselő-testület  a pályázathoz szükséges 121.250 000,- Ft összegű önrészt a 2010. és 
2011. évi költségvetés fejlesztési célelőirányzata terhére biztosítja 
Határidő: 2009. szeptember 7.
Felelős: polgármester

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

 Biatorbágy Város Képviselő-testülete
119/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Kárpát utca felújításáról

Biatorbágy  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  118/2009.(09.  03.)Öh.  számú 
határozatával döntött a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a belterületi utak 
fejlesztésének támogatására forgalmi hálózat fejlesztésére kiírt KMOP-2009-2.1.1/b  pályázat 
benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges önrész biztosításáról. 

Amennyiben  az  Önkormányzat  a  Damjanich  utca  és  Boldog  Gizella  utcák  felújításához, 
átépítéséhez  a  KMOP-2009-2.1.1/b  pályázaton  támogatásban részesül,  abban az esetben  a 
Damjanich és Boldog Gizella utcák megépítésével egy időben, egy beruházás keretében az 
Önkormányzat saját erőből vállalja a Kárpát utca átépítését, csapadékvíz rendezését. 
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A Képviselő-testület a Kárpát utca felújításához szükséges fedezetet a 2010. évi költségvetés 
fejlesztési célelőirányzata terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Kecskés László elhagyta a termet!

11.)  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2010 évi    
         fordulójához
         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
120/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz.

Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2010.évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12.) Biatorbágy, 0192/7 hrsz alatti ingatlan ajándékozási szerződéséről  
   Előadó: Polgármester

         (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Hozzászólások
Szakadáti  László: Célszerűnek  tartaná,  ha  készülne  egy  olyan  jogi  megfogalmazás, 
amelyben  tájékoztatja  a  képviselő-testület  az  ingatlan  tulajdonosait,  hogy  egy  ilyen 
ajándékozás mire jogosít.

Tajti  László: Ez  egy  külterületi  ingatlanon  lévő  terület,  amelyen  több,  mint  tízhektáros 
területet  felosztottak  3,5 hektáros  területekre.  Bár  előterjesztésből  kitűnik,  de ő  most  azt 
megerősítve  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  egy  kérelmező  néhány  száz 
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négyzetméteres majorságot akar kialakítani.  Bizottsági ülésen is elmondta, hogy egy olyan 
területet, amely útra lett kiszabályozva a HÉSZ szerint, azt ne adja senki az önkormányzatnak 
ajándékba,  hanem az Önkormányzat  a  HÉSZ szerinti  előírásnak megfelelően  fogadja  el  a 
szóban forgó területet.

Dr. Palovics Lajos: Azért hívják ajándékozási szerződésnek ezt a megállapodást, mert ez a 
legegyszerűbb megoldása ennek a kérdésnek. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha 
egy ilyen  széles  utat  kialakítanak,  akkor  már  mindenféle  igényekkel  lépnek  fel  az  ottani 
tulajdonosok.  Szóba  került,  hogy  az  önkormányzatnak  nagy  anyagi  terhet  jelentenek  a 
kötelezően ellátandó feladatok, de akkor vigyázzanak arra is, hogy a nem kötelező feladatok 
ne kerüljenek plusz költségbe az önkormányzatnak. 

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  –  11  igen,  2  tartózkodás  (13 képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
121/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy 0192/7 hrsz-ú ingatlanok ajándékozási szerződéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 0192/2, 0192/3, 0192/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai 
által  magán  fejlesztési  célból  felajánlott,  a  helyi  építési  szabályzatnak  megfelelően 
kiszabályozott és az Önkormányzatnak ajándékozni kívánt 0192/7 hrsz- ú ingatlant elfogadja. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  biatorbágyi 
0192/7 hrsz-ú ingatlanra kötendő ajándékozási szerződést kösse meg.
Az ajándékozási szerződést a határozat melléklete tartalmazza.

A  Képviselő-  testület  tájékoztatja  az  ingatlanok  tulajdonosait,  hogy az  Önkormányzatnak 
belátható időn belül nem célja külterületi utak burkolattal való ellátása és a külterületeken  az 
infrastruktúra fejlesztése és kiépítése. 
Az ajándékozás nem jogosítja fel a kérelmezőket (ajándékozókat, ingatlanok tulajdonosait ) 
hogy az ajándékozás és az út kiszabályozása miatt az Önkormányzat felé út- víz- csatorna- 
elektromos áram- csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítési igénnyel lépjenek fel. 
Minden közmű és út építéssel kapcsolatban felmerülő költség a kérelmezőket terheli. 
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

13.)   Az iskolatej program folytatásáról
         Előadó: Polgármester
         (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos: Az eddigiekben ez a program a Földművelésügyi  és Vidékfejlesztési 
Minisztérium rendelete és támogatási struktúrája szerint történt. Kérik a képviselő-testületet, 
hogy döntsön ennek a programnak a folytatásáról.
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Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy nem tartós  tej  kiosztásáról  is  szó van.  Az eddigi 
tájékozódás  szerint  a  bicskei  TSZ jogutódjaként  működő  szervezet  tejeskocsijáról  történő 
kiméréssel történő szállítás nem felel meg az előírtaknak. 

Hozzászólás
Varga  László: Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  ülésén  olyan  javaslat  született,  hogy 
vizsgálják meg helyi vagy környékbeli tejtermelők bevonásának lehetőségét. Tudomásul veszi 
polgármester úr által elmondottakat, de kéri, hogy folytassák tovább a vizsgálódást.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
122/2009.(09. 03.)Öh. számú

h a t á r o z a t a 

Az Iskolatej program folytatásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete örömét fejezi ki, hogy az iskolatej program központi 
támogatása 2008. év szeptemberétől folytatódik.

A Képviselő-testület  2009. szeptember  1. és 2009. december 31. időszakra az Alföldi Tej 
Értékesítő  és  Beszerző  Kft.,  mint  szállítóval  köt  szerződést  az  FVM  rendeletében 
meghatározott termék szállítására.

Dr. Palovics Lajos a Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatok, valamint 
a lakástámogatás iránti fellebbezés elbírálásáról szóló napirendi pontok megtárgyalása idejére 
zárt ülést rendelt el.

14.)   Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatok   (zárt ülés)  
         Előadó: 
         (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

15.)   Lakástámogatás iránti fellebbezés elbírálásáról   (zárt ülés)  
         Előadó: Polgármester
         (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos: A további napirendi pontok megtárgyalása idejére ismételten megnyitja a 
nyilvános ülést.

16.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
       Előadó: Tisztségviselők, bizottsági elnökök
       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
      a./ Szabó Sándor és neje eladási ajánlatáról
      b./ A Biatorbágyi Általános Iskola, a Faluház és Karikó János Könyvtár, valamint a 
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            herceghalomi könyvtár,„Tudásdepó-Expressz”,TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009- 0005  
elű közös pályázatának jóváhagyásáról

      c./ Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével össze-   
           függő kérdésekről A MATT -2004 Kft. kérelméről

a./ Szabó Sándor és neje eladási ajánlatáról
        
Dr. Palovics Lajos: Szabó Sándor és Szabó Sándorné újabb ajánlattal fordultak a képviselő-
testület felé. A bizottsági álláspontok nem változtak. Kéri a képviselő-testületet, hogy erősítse 
meg  korábbi  határozatát,  mely  szerint  továbbra  sem  kívánják  még  csökkentett  áron  sem 
megvásárolni a felajánlott ingatlanokat.

Hozzászólások
Szakadáti  László: Szabó  Sándor  és  neje  által  felajánlott  ingatlan  a  megjelölt  célra  nem 
alkalmas, de lehetőséget lát ezekben a területekben. El tudja képzelni, hogy az önkormányzat 
kedvező  áron,  esetleg  részletfizetés  formájában  hozzájuthat  az  ingatlanhoz  és  azt  később 
tudná hasznosítani. 
Javasolja, hogy az ingatlantulajdonosokkal kezdődjön további egyeztető, vizsgálódó tárgyalás 
és ezt követően alakítsa ki a képviselő-testület az álláspontját.

Fekete  Péter: Tulajdonjog  szerzésére  semmiképpen  ne  törekedjen  az  önkormányzat.  Ha 
esetleg  jelentkeznek  beruházók,  akkor  aktívan  részt  vehet  az  önkormányzat,  hogy  mi 
alakuljon ki a területen.

Barabás József: Nem érti, hogy korábbi napirendi pontoknál nehezen döntöttek arról, hogy 
induljanak-e olyan pályázaton, amely 90 %-os támogatást jelenthet az önkormányzatnak és 
most  meg  akarnak vásárolni  olyan  magántulajdonú területeket,  amelyet  semmire  nem tud 
hasznosítani az önkormányzat.

Szakadáti  László  javaslata,  mely  szerint  az  ingatlantulajdonosokkal  kezdődjön  további 
egyeztető, vizsgálódó tárgyalás és ezt követően alakítsa ki a képviselő-testület az álláspontját 
– 1 igen, 4 ellenszavazat, 8 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
131/2009.(09. 03.) Öh. számú

határozata
Szabó Sándor és neje eladási ajánlatáról

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 1279/77 hrsz.  (pékség)  és  a  mellette 
lévő  1279/79  hrsz.,  Szabó  Sándor  és  neje  tulajdonában  lévő  családi  házas  ingatlanok 
megvételével kapcsolatos kérdéseket. 
A  Képviselő-testület  a  14/2008.  (01.31.)  Öh.  határozatában  foglaltakat  fenntartja,  az 
ingatlanokat nem kívánja megvásárolni.
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b./ A Biatorbágyi Általános Iskola, a Faluház és Karikó János Könyvtár, valamint a   
     herceghalomi könyvtár , „Tudásdepó-Expressz”, TÁMOP-3.2.4- 08/1/KMR-2009-
     0005 jelű közös pályázatának jóváhagyásáról

     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos:  A Faluház és Karikó János Könyvtár,  a Biatorbágyi  Általános 
Iskola és a herceghalmi könyvtár közösen nyújtották be a pályázatot.  Jelenleg 
szerződéskötés előtt állunk. Önrész nélküli támogatásról van szó. Adott esetben 
szükség  lehet  az  önkormányzat  részéről  pénz  kezelésére,  illetve  a  projekt 
sikertelensége  esetén  visszafizetési  kötelezettség  áll  fenn.  Ezért  került  a 
tájékoztató  a  képviselő-testület  elé  jóváhagyásra  és  ilyen  megfontolásból 
szerepel a polgármester felhatalmazása az esetlegesen felmerülő nyilatkozatok, 
aláírások megtételére.

Hozzászólás

Tajti  László: Nyomatékosan  fel  kell  hívni  a  kedvezményezett  figyelmét,  hogy  a 
megállapodás értelmében anyagi felelősséggel tartozik. 

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Ezt a jogszabály egyértelműen rögzíti.

Tajti László: Visszavonja javaslatát.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
132/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Faluház és Karikó János Könyvtár, valamint a 
herceghalomi könyvtár , „Tudásdepó-Expressz”, TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0005 

jelű közös pályázatának jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete  a  Biatorbágyi  Általános  Iskola,  a Faluház és Karikó 
János  Könyvtár,  valamint  a  herceghalmi  könyvtár,  „Tudásdepó-Expressz”,  TÁMOP-3.2.4-
08/1/KMR-2009-0005 jelű közös pályázatáról szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a pályázatot támogatja és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó 
megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Intézményvezetők
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c./ Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével össze-   
     függő kérdésekről A MATT -2004 Kft. kérelméről

Dr. Palovics Lajos: A MATT-2004 Kft. kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a 
székhelyként  vagy  telephelyként  Biatorbágy  Polgármesteri  Hivatal  címe  kerülhessen 
bejegyzésre. A jegyző úrral előzetesen már megadták a hozzájárulást, de kérik a képviselő-
testületet, hogy ezt döntésével erősítse meg.

Kérdés
Tajti  László: Hogyan  kaphattak  hozzájárulást,  amikor  augusztus  20-i  határnappal  kellett 
elkészíteni a szerződést és azt a képviselő-testület még nem látta?

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Addig nem kapják meg a műsorszolgáltatáshoz az engedélyt,  amíg a 
bejelentéshez szükséges címet nem adják meg.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  11  igen,  1  ellenszavazat,  1  tartózkodás  (13  fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
133/2009.(09. 03.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével összefüggő 
kérdésekről

A MATT -2004 Kft. kérelméről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  100/2009.(06.25.)Öh.  számú  határozatával  döntött 
arról,  hogy  a  Matt-2004  Kft-vel  kíván  szerződést  kötni  Biatorbágy  Város  önkormányzati 
televíziós műsor és képújság készítésére.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a műsorszolgáltatás-terjesztés 
engedélyezése  érdekében  a  MATT  2004.  Kft.  telephelyeként  a  2051  Biatorbágy,  Baross 
Gábor u.- 2/A. hivatalos címként bejegyzésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

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

k.m.f.

dr. Palovics Lajos      Kovács András
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    polgármester  igazgatási osztályvezető 
     jegyzőhelyettes
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