
Iktatószám:T-69-8/2009.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. október 1-jén megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Palovics Lajos polgármester
Wágenszommer István alpolgármester
Dr. Lelkes Péter alpolgármester
Makranczi László  jegyző
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

Meghívottak:
Tóthné Gyarmati Magdolna Biatorbágyi Általános Iskola igazgatóhelyettese
Jámbor Imre Biatorbágyi Faluház vezetője
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int. Vezetője
Palovics Teréz Benedek Elek Óvoda vezetője
Tóth Attila Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Berényi Ildikó Építéshatóság Osztályvezető
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető
Révész Zoltán Titkárságvezető
Kovács András Igazgatási Osztályvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó
Misurdáné Bugya Katalin Népegészségügyi koordinátor
Csíky Gábor Csiky és Társa Beruházás-szervező KKT (1. napirendi pontnál)

Távolmaradását jelezte: Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Az ülésen nem jelent meg: 
Kanaki Zita Görög 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  napirendi  pontok közé 
felvenni Dr. Győri Gábor előterjesztésének megtárgyalását a H1N1 vírus terjedésének megelőzését.

Szakadáti László: Javasolja, hogy napirendként a képviselő-testület tárgyalja meg a „Felmérés a 
biatorbágyi  kulturális  szokásokról,  igényekről”  előkészítését,  az  október  23-ai  ünnepség 
szónokának kijelölését, és az új önkormányzati honlappal felmerült kérdéseket.

Varga László: Javasolja felvenni napirendre, az Oktatási és Kulturális Bizottság által megtárgyalt 
és támogatott Biatorbágyi Általános Iskola +10 %-os órakeret kérelmét. 
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Dr. Palovics Lajos: Varga László javaslatát befogadta.

Szakadáti László módosító javaslatait, mely szerint vegyék fel napirendre a Felmérés a biatorbágyi 
kulturális szokásokról, igényekről előkészítését, az október 23-ai ünnepség szónokának kijelölését, 
és az új önkormányzati honlappal felmerült kérdéseket – 4 igen, 4 ellenszavazat, 4 tartózkodás (12 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget.

Dr. Győri Gábor megérkezett.
Kecskés László megérkezett.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás (14 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor, határozathozatal mellőzésével) mellett - a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el:

Állampolgári bejelentések

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről

1.) A fogyatékosok nappali ellátására szolgáló épület kialakítása (Táncsics utcai műhely) és a 
Közösségi Ház akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
(zárt ülés)
Előadó: Polgármester

2.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról
Előadó: Polgármester

3.) A kötelező és az önként vállalt nevelési, oktatási feladatok ellátására készült intézkedési 
terv felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester

4.) Az un. turistaút helyzetéről
Előadó: Polgármester

5.) Tetétlen Község Önkormányzatának kezdeményezéséről a Magyar Állammal szembeni 
perindítással kapcsolatban
Előadó: Polgármester

6.) Az Önkormányzat tulajdonában levő kombájn értékesítéséről (Meglesz Jurij vételi 
szándékáról)
Előadó: Polgármester

7.) A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi fenntartásának 
vizsgálatáról
Előadó: Polgármester

8.) Biatorbágy, 2932 és 2933 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
Előadó: Polgármester

9.) Biatorbágy, Füzes köz 7883/4 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséről
Előadó: Polgármester

10) H1N1 influenza vírus terjedésének megelőzéséről

Előadó: Dr. Győri Gábor, a Népjóléti Bizottság elnöke

11) A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 évi órakeret kedvezmény kérelméről
Előadó: Polgármester

Állampolgári bejelentések
Az ülésen megjelent állampolgárok részéről nem történt bejelentés.
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Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: Polgármester, Alpolgármesterek

Kérdések

Kecskés László:  Milyen konferencián vett részt a polgármester úr szeptember 16-án? Javasolja, 
hogy Varga István „Pityu bácsi”-ra, akinek szeptember 17-én volt a temetése, a képviselő-testület 
néma felállással emlékezzen meg.

Kecskés László: Wágenszommer István alpolgármester Mohácsi Istvánnal miről egyeztetett? Dr. 
Farkas Csabával milyen jellegű átszervezésről tárgyalt?

A képviselő-testület Varga István emlékének néma felállással emlékezett meg.

Válasz

Dr. Palovics Lajos: Minden évben van egy három napos jegyzői konferencia, az első nap volt 
jelen, a többi napon hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.

Wágenszommer István: A Biai Református Egyházközség általános iskolát szeretne alapítani. Az 
ezzel kapcsolatos terület és elhelyezési kérdésekről folytak a tárgyalások Mohácsi Istvánnal.
Dr.  Farkas  Csabával  a  Biatorbágyi  közbiztonsági  állomány  növelésének,  átszervezésének 
lehetőségeiről tárgyalt. 

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  a  polgármester  és  az  alpolgármester  két  ülés  között  eltelt 
időszakról szóló tájékoztatóit – 11 igen, 3 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, 
határozathozatal mellőzésével) mellett – elfogadta.

Dr. Palovics Lajos a fogyatékosok nappali ellátására szolgáló épület kialakítására (Táncsics utcai 
műhely) és a Közösségi Ház akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló napirendi pont megtárgyalása idejére zárt ülést rendelt el.

1.) A fogyatékosok nappali ellátására szolgáló épület kialakítása (Táncsics utcai műhely) 
és a Közösségi Ház akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményéről (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.

2.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról  
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  –  12  igen  2  tartózkodás  (14  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
135/2009.(10.01.) Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány működésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Diákokért Közalapítvány Kuratóriumának tagjává 
határozatlan időre 

Radnai Pétert
Lakcím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 55.

Születési hely, idő: Budapest, 1979. 07. 23.

megválasztja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a fenti módosítások alapján felkéri a Dr. Kiss György és 
Társa Ügyvédi Irodát a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű elkészítésére, a módosítás benyújtására.

3.) A kötelező és az önként vállalt nevelési, oktatási feladatok ellátására készült   
intézkedési terv felülvizsgálatáról
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 – 12 igen 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
136/2009. (10.01.)Öh.sz.

határozata

A kötelező és önként vállalt nevelési, oktatási feladatok ellátására készült intézkedési terv 
felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  Biatorbágy Város  kötelező  és 
önként vállalt nevelési, oktatási feladatok ellátására készült Intézkedési Tervének módosítását.

Az Intézkedési Terv módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szövegét a mellékletekkel együtt 
a határozat melléklete tartalmazza.

4.) Az un. turistaút helyzetéről  
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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Hozzászólások

Tajti  László:  A  Biatorbágyi  Kutyahegyi  Fejlesztő  és  Környezetvédő  Közhasznú  Egyesület  az 
elmúlt  években  már  több  alkalommal  épített  utat  részben  saját  egyesületi  forrásból,  részben 
önkormányzati  támogatásból.  Levélben  fordultak  az  Önkormányzathoz,  melyben  kérik,  az  un. 
turista út tulajdoni viszonyainak a tisztázását, mert a következő években szeretnék az utat járható 
burkolattal ellátni. 

Kecskés László: Az egyesület kérelme augusztus 10-én érkezett a Hivatalhoz. A Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság ülésére nem került. Kéri, hogy az ilyen jellegű kérések kerüljenek a 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elé.

Dr. Győri Gábor: Véleménye szerint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén még 
meg kell tárgyalni a kérelmet.

Dr. Palovics Lajos: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság is megkapta az anyagot, de 
az elnök nem vette fel napirendre. 

Kecskés László: Nem került bizottsági kiküldésre az anyag. Pogátsnik Olivér munkáját sokra tartja, 
ezért is fontos, hogy a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg a kérelmet.

Szakadáti László:  Felhívja a figyelmet  arra, hogy a napirendi pont tárgyalása legyen gondosan 
előkészítve. 

Dr. Győri Gábor az üléstermet elhagyta!

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  7  igen  6  tartózkodás  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

137/2009.(10.01.)Öh. számú
határozata

Az ún. Turista út helyzetéről 
A Biatorbágy Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Közhasznú Egyesület kérelméről

A  Képviselő-  testület  megtárgyalta  a  Biatorbágy  ún.  Turista  út  kiszabályozásával  kapcsolatos 
kérdésekről, a Biatorbágy Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Közhasznú Egyesület kérelméről 
szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a 0158/1 és 0156 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival annak érdekében, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
terv szerinti 16 m széles út megállapodás keretében kiszabályozásra kerüljön.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester 

5.) Tetétlen Község Önkormányzatának kezdeményezéséről a Magyar Állammal szembeni   
perindítással kapcsolatban

Előadó: Polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Győri Gábor az ülésterembe visszatért.
Kecskés László az üléstermet elhagyta.
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Dr. Palovics Lajos: Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele, hogy a próbaperbe való 
belépésről  Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  akkor  dönt,  amikor  Tetétlen  Község 
kezdeményezésére az Alkotmánybíróság határozatot hoz.

Tajti László: Javasolja, hogy a próbaper szó helyett a per szó kerüljön a határozati javaslatba.

Dr. Palovics Lajos Tajti László javaslatát befogadta.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
138/2009.(10.01.) Öh. számú

határozata

Tetétlen Község Önkormányzatának kezdeményezéséről a Magyar Állammal szembeni 
perindítással kapcsolatban

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  csatlakozni  kíván  Tetétlen  Község  Képviselő-testületének 
2009. szeptember 16-i, 90/2009 (IX.16.) ÖKT. számú határozatával hozott döntéséhez, mely szerint 
a kötelező feladatok ellátásához nem biztosított normatíva behajtása céljából pert kíván indítani a 
Magyar Állammal szemben. A perbe való belépésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete akkor 
dönt, amikor Tetétlen Község kezdeményezésére az Alkotmánybíróság határozatot hoz.

6.) Az Önkormányzat tulajdonában levő kombájn értékesítéséről (Meglesz Jurij vételi   
szándékáról)
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések

Fekete Péter: Mennyi a berendezés értéke?

Varga László: Ki végezte a kombájn értékbecslését?

Szakadáti László: Honnan került a képbe Meglesz Jurij?

Válasz

Dr. Palovics Lajos: Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában van egy évek óta használaton 
kívül  álló  kombájn.  A  kombájn  jelenleg  a  Szily  kastély  területén,  az  egykori  munkagép 
tanműhelyben áll. Biatorbágy Város Képviselő-testülete korábban már foglalkozott a tulajdonában 
levő, használaton kívül álló munkagép értékesítésével eredménytelenül. A most beérkezett vételi 
ajánlat 200.000 Ft. Az elszállítás költségei is a vevőt terhelik.

Makranczi László: A Városüzemeltetési Osztály gondoskodott a kombájn becsült értékének 
meghatározásáról, mely - tekintettel a gép állapotára - csak az ócskavas értékben volt 
megállapítható.

Dr. Csontos János: Ez egy SzK5-ös szovjet kombájn, amely már régóta használaton kívül van, 
valóban csak ócskavas értéket képvisel.
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Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  11  igen,  2  tartózkodás  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
139/2009.(10.01.) Öh. számú

határozata

Az Önkormányzat tulajdonában levő kombájn értékesítéséről
(Meglesz Jurij vételi szándékáról)

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a tulajdonában levő és a Szily-kastély egykori munkagép-
tanműhelyében található kombájnt értékesítésre kijelöli és az eladási árat 200.000 Ft-ban határozza 
meg. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség, valamint a kombájnnak a jelenlegi 
tároló-helyéről való kiszállítása, a helyszín eredeti állapotba történő visszarendezése a vevőt terheli.

2. A Képviselő-testület tárgyi kombájn vevőjéül Meglesz Jurijt (Ukrajna, Beregszászi Járás, 90232 
Nagybégány, Kossuth u. 30.) jelöli ki.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Polgármester

7.) A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi   
fenntartásának vizsgálatáról
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr.  Palovics  Lajos:  A  képviselő-testület  döntései  nyomán  készült  el  az  előterjesztés.  A  most 
tárgyalt, első zárt ülés napirendjéhez kapcsolódik.  A bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot, 
ellentmondásos vélemények alakultak ki.  Kiderült,  hogy a számítások nem pontosak és jelenleg 
nem áll  rendelkezésre  a működő szociális  foglalkoztató működési  költsége és bevétele  a jövőre 
vonatkozóan.  Az  előterjesztésnek  költségvetési  és  pénzügyi  indokai  vannak.  Amennyiben  a 
Budaörsi  Kistérség  Társulási  fenntartásban  működne  az  intézmény,  abban  az  esetben  nagyobb 
normatíva igényelhető. Pénzügyi előnyökkel is járna a kistérségi fenntartás az önkormányzat és az 
intézmény számára is. Bizonyos szempontból már a korábbi esztendőben ezt az anyagi előnyt nem 
véve figyelembe  inkább saját  intézményünket  magunk működtettük.  Gyakorlatilag  most  is  ez  a 
kérdés. A Pénzügyi Bizottság az átadást javasolta, a Népjóléti Bizottság megtartaná önkormányzati 
fenntartásban.  Három  dologban  lehet  dönteni.  Az  egyik,  hogy  a  számítások  felülvizsgálatra, 
javításra  kerülnek,  és  újra  tárgyalásra  kerül  a  napirend,  vagy  saját  fenntartásban  maradna  az 
intézmény, és az önkormányzat finanszírozza a fogyatékosok nappali ellátását (ami a Táncsics utcai 
műhely  volt),  ami  a  Biatorbágyi  Családsegítőhöz  fog  tartozni.  A  harmadik  lehetőség,  hogy  a 
Budaörs  Kistérség  Többcélú  Társulása  Szociális  és  Gyermekjóléti  Központjába  integrálódik  a 
Családsegítő intézményünk.

Kérdés

Dr. Győri Gábor: A két említett bizottság véleménye eltérő volt. Egy határozati javaslat szerepel a 
kiküldött anyagban, ugyanakkor a Népjóléti Bizottság véleménye ettől eltérő volt.. Miért nem 
készült erről határozati javaslat?
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Válasz

Makranczi László: Elnézést kér, a másik határozati javaslat elkészült de nem került kiküldésre. 

Dr. Palovics Lajos: A fogyatékosok nappali ellátásáról akkor lehet majd dönteni, ha lesz, de most 
még nincs megalapítva, ma még csak előkészületek folynak. A szolgáltatások a jövőben, kb. egy 
esztendő múlva indulhatnak el.

Észrevételek, javaslatok

Tarjáni István: Nem voltak pontos információk a Pénzügyi Bizottságon. A Népjóléti Bizottság 
ülésén egy más összeg hangzott el, ezért volt ellentmondás. Az intézményvezető állítólag 
egyetértett a javaslattal, majd kiderült, hogy nem egészen így van. 

Dr. Palovics Lajos ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot az előterjesztés 
pontosítása, javítása után a következő ülésén tárgyalja meg. 

Dr. Palovics Lajos ügyrendi javaslata, mely szerint a napirendi pontot az előterjesztés pontosítása, 
javítása után a képviselő-testület  a következő ülésén tárgyalja  meg – 4 igen,  5 ellenszavazat,  4 
tartózkodás,  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor)  mellett  –  nem  nyerte  el  a  szükséges 
többséget.

Hozzászólások

Dr.  Győri  Gábor:  A  Kistérségi  Iroda  által  elvégzett  gazdasági  számítások  –  önmagukban  a 
számsorok teljesen helyesek voltak - nem segítették a döntést. A Biatorbágyi Családsegítő Központ 
az  egyik  legjobban  működő  intézménye  Biatorbágynak.  Fontos,  hogy  jó  kezekben  legyen  az 
intézmény vezetése. Az intézmény az integrációval elveszítené a függetlenségét. Egy jól működő 
rendszert nem szabad feláldozni.

Dr. Palovics Lajos: Az előző hozzászólásban sok pontatlan információ hangzott el. Az intézmény 
vezetője nem független a fenntartótól, Biatorbágy Város Képviselő-testületétől. A kistérségi 
fenntartás esetében is a társulás tagja Biatorbágy.

Makranczi  László: Az  intézményvezetői  értekezleten  voltak  véleménykülönbségek.  A javaslat 
nem  azért  készült,  mert  bármilyen  szakmai  kifogás  felmerült  volna  az  intézmény,  illetve  a 
vezetésével kapcsolatban. A tavalyi évben a biatorbágyi Családsegítő és a kistérség készített egy 
előterjesztést, abban az a javaslat szerepel, hogy a kistérséggel együtt történjen a feladatellátás. Az 
előterjesztés  a  tavalyival  egyező.  Az  intézményvezető  egy  héttel  korábban  megkapta  az 
előterjesztést és nem fűzött hozzá semmiféle kifogást. Az intézményvezető a Pénzügyi Bizottság 
ülésén nem volt jelen, csak a Népjóléti Bizottsági ülésen, és ott ismertette álláspontját, miszerint 
nem támogatja  a  kistérségi  fenntartást.  A számszaki  részről  annyit,  hogy a  fenntartói  váltással 
10.000.000  Ft  megtakarítása  lenne  Biatorbágy  Város  Önkormányzatának.  Átadás  esetén  a 
Családsegítő Központ dolgozóinak bére legalább 20-30 %-kal nőne. 

Dr. Győri Gábor: Változatlanul azt gondolja, hogy az intézmény maradjon helyben, és Biatorbágy 
Város Önkormányzatának fenntartásában. Véleménye szerint a kistérségi fenntartás nem garantálja 
azt, hogy a biatorbágyiak helyben kapják meg a szolgáltatásokat.

Dr.  Palovics  Lajos.  Tóth  Attila  –  pályázat  útján,  határozatlan  idejű  kinevezéssel  -  vezeti  az 
intézményt, tehát ha ő úgy gondolja,  nyugdíjas koráig az intézmény vezetője lehet. Fenntartó váltás 
esetén az igazgató helyzete nem változik. Az átadás és az átvétel nem azt jelenti, hogy nem helyben 
kaphatja meg a lakosság a szolgáltatásokat.
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A javaslat, mely szerint a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi 
fenntartásának vizsgálatáról  szól – 11 ellenszavazat,  2 tartózkodás (13 fő képviselő volt  jelen a 
szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 
Dr. Palovics Lajos: A döntés értelmében a Biatorbágyi  Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat továbbra is Biatorbágy Város Önkormányzatának fenntartásában működik.

8.) Biatorbágy, 2932 és 2933 hrsz-ú ingatlanok   telekhatár-rendezéséről  
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  –  9  igen  4  tartózkodás  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
140/2009. (10.01.)Öh. számú

határozata

Biatorbágy, 2932 és 2933 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Sztancsik Pálné (2051 Biatorbágy, Ibolya u. 13. 
szám alatti lakos) kérelmét a Biatorbágy, Katalin-hegy 2932 és 2933 hrsz-ú ingatlanok telekhatár 
rendezéséről.
A Képviselő-testület  támogatja a Kérelmező szándékát és a helyi  építési szabályzat  előírásainak 
megfelelő  út  kialakítása  érdekében  a  Kérelmező  által  az  Önkormányzatnak  térítésmentesen, 
kártalanítási igény nélkül felajánlott 2932/1 és 2933/2 hrsz-ú ingatlanokat elfogadja.
A  Képviselő-testület  tájékoztatja  a  Kérelmezőt,  hogy  a  településrendezési  eszközök  jelenlegi 
rendelkezéseinek  figyelembevételével  a  jövőbeni  esetleges  minden  út-  és  közműépítéssel 
kapcsolatban felmerülő költség a Kérelmezőt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megállapodás megkötésére.

9.) Biatorbágy, Füzes köz 7883/4 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséről  
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  –  8  igen  5  tartózkodás  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
141/2009 (10.01) Öh. számú

határozata

Biatorbágy, Füzes köz 7883/4 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
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A Füzes köz 7883/4 hrsz-ú ingatlan  tulajdonosa és  haszonélvezői  a helyi  építési  szabályzatnak 
megfelelően kiszabályozza és az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra a 
7883/4 hrsz-ú ingatlanból 70 m2-et , melyet a 6721 hrsz-ú úthoz csatolnak.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete közcélú felhasználásra elfogadja területet.
A Képviselő-testület  tájékoztatja  az ingatlan  tulajdonosát  és  haszonélvezőit,  hogy minden út  és 
közműépítéssel kapcsolatban felmerülő költség Kérelmezőt terheli.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  a biatorbágyi  7883/4 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó szerződés megkötésére.

10) H1N1 influenza vírus terjedésének megelőzéséről

Előadó: Dr. Győri Gábor, a Népjóléti Bizottság elnöke

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Dr. Palovics Lajos: A háziorvosok és gyermekorvosok minden évben jelentős támogatást kapnak 
az önkormányzattól. Ebből a támogatási keretből tudják finanszírozni az oltással kapcsolatos 
többletköltségeiket, ezért javasolja, hogy a háziorvosok külön javadalmazásban ne részesüljenek

Dr.  Győri  Gábor:  Valóban  nem  az  önkormányzat  feladata  a  H1N1  vírus  okozta  járvány 
megelőzése. Szükségesnek tartja a Polgármesteri Hivatal részéről a kapcsolattartást az érintettekkel 
(ÁNTSZ,  háziorvosok,  védőnők,  intézményvezetők).  A háziorvosok  és  gyermekorvosi  praxisok 
támogatására 50. 000 Ft-ot javasol, ami a megnövekedett műszer és fogyóeszközre fordítható. A 
világban járványügyi  helyzet  van,  és ebben a helyzetben az önkormányzat  annyit  tehet,  hogy a 
lakosságot tájékoztatja, felvilágosítja.

Tajti László: Régen két-három-öt év is eltelt egy gyógyszerré nyilvánításig. A H1N1 vírus elleni 
vakcinát 60-75 nap alatt fejlesztették ki. A védőoltás sok embert ingerel, és borzolja a kedélyeket.

Dr. Győri Gábor: A gyógyszerek próbaideje 10 év. Az oltóanyagok esetében minden évben – az új 
vírussal  szemben-  új  oltóanyag-kombinációk  jelennek meg.  Az oltóanyagok hatása az influenza 
járvány idején – nem októberben,  hanem november,  február  hónapban-  jelentkezik,  akkor  lehet 
elmondani  majd,  hogy  hány  munkavállalót  érint  a  fertőzés.  Az  infektológia  más  terület,  nem 
gyógyszergyártás. A járványokkal kapcsolatban nagyon fontosak a korrekt információk. 

Dr. Palovics Lajos javaslatát befogadta.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  12  igen  1  tartózkodás  (13  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
142/2009.(10.01) Öh. számú

határozata

H1N1 influenza vírus terjedésének megelőzéséről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  H1N1  influenza  vírus  okozta  járvány 
megelőzésére  és  kezelésére  vonatkozó  városi  teendőket.  A  testület  támogatja,  hogy  a 
Népegészségügyi koordinátor a járvány ideje alatt,  tartsa a kapcsolatot az érintettekkel (ÁNTSZ, 
alapellátás orvosai, védőnők, intézményvezetők).
A polgármesteri hivatal számba veszi városunk közellátásában fontos szerepet betöltő dolgozókat 
(oktatás, hivatal, városüzemeltetés, egészségügy. közbiztonság, stb.), és őket személyesen írásban 
keresi meg a térítésmentes influenza oltással kapcsolatosan.
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Az oktatási  intézmények  vezetői  tegyenek  meg  mindent  az  intézmények  tanulói,  és  a  szüleik 
felvilágosítása érdekében, és az intézményekben a járványügyi szabályok betartása érdekében. A 
polgármesteri  hivatal  a  rendelkezésére  álló  eszközökkel  segítse  a  lakosság  tájékoztatását  az 
ingyenesen és térítéssel igénybe vehető védőoltásokkal kapcsolatosan.

11) A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 évi órakeret kedvezmény kérelméről
Előadó: Polgármester

Dr. Palovics Lajos: A Biatorbágyi Általános Iskola már a megemelt +10 %-os órakerettel számolta 
ki a tantárgyfelosztást, mert ezt biztosítja Biatorbágy Város 2009. évi költségvetése. Az órakeret 
biztosítása  formai  szempontból  szükséges,  többletfinanszírozást  nem  jelent.  Kéri  az 
intézményvezetőt, hogy a következő tanévi kérését 2010 tavaszán nyújtsa be.

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

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
143/2009.(10.01) Öh. számú

határozata

A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 évi órakeret kedvezmény kérelméről

Biatorbágy Város Képviselő testülete az 1993. évi LXXIX közoktatási törvény 52. § (11) bekezdése 
c) pontja alapján a Biatorbágyi Általános Iskolában engedélyezi a +10 %-os órakeret alkalmazását.

Felelős: Polgármester, Iskolaigazgató

Tájékoztatások

Dr. Palovics Lajos: Dr. Győri Gábor, a Népjóléti Bizottság elnöke lemondott elnöki posztjáról, 
ezért felkérte az Ügyrendi Bizottságot javaslattételre.

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

k.m.f.

Dr. Palovics Lajos Makranczi László 
polgármester jegyző
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