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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  
Szakadáti László  alpolgármester 
Varga László  alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző 
Barabás József  képviselő  
Kecskés László  képviselő 
Lóth Gyula képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Tálas-Tamássy Richárd képviselő 
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járás hivatalvezetője 
dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 
Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 
Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Ábrahám Ferencné   Biai Református Általános Iskola igazgatója 
Tóth Attila Bt-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
Sárközi Márta Érdi Tankerület Központ igazgatója (1. napirendi pontnál) 
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Balog Gábor  felvétel rögzítő 
Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 
 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel 
határozatképes, az ülést 1807 órakor megnyitja, a meghirdetett időponttól kissé eltérő 
időpontban, de nem tudták befejezni megfelelő időben az ülést megelőző bizottsági üléseket. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívótól eltérően, ezért csúszott az időpont. 
Javasolja napirendről levételre a Premontrei Női Kanonokrend kérelméről szóló 3. napirendi 
pontot. Napirendre javasolja felvenni a Viadukt SE részére nyújtott támogatást az Iharosi 
sportpálya világosítás rekonstrukciójához, amelyet az ülés előtt a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottság tárgyalt.  

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 
napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 

http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf
http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf
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Napirend: 
1) A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 

Előadó: Polgármester 
2) A Képviselő-testületi ülés közvetítőrendszer fejlesztéséről 

Előadó: Polgármester 
3) A Viadukt SE részére nyújtott támogatás az Iharosi sportpálya világosítás 

rekonstrukciójához 
Előadó: Polgármester 

4) A 2016. évi ingatlanvásárlási keret felhasználásáról – ZÁRT 
Előadó: Polgármester 

5) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottságának tagváltozásáról – ZÁRT 
Előadó: Polgármester 
 

1)  A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az ülést megelőzően a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság, valamint 
a Pénzügyi Bizottság is együttesen megtartott ülésen tárgyalt. Az eredeti előterjesztéshez 
képest több módosítás történt. Először saját módosításait mondja el, mint előterjesztő. 
Visszavonta az előterjesztés mellékletét képező megállapodás V/6. pontot, illetve 
kiegészítést tesz. A vagyonkezelési szerződés 41-43 pontjait szintén visszavonja, hiszen 
ezek szerepelnek a megállapodásban. A 6. pont visszavonását megtette az együttesen 
megtartott bizottsági ülésen is, ahol egyéb módosító indítványok is születtek, többek között, 
hogy ez az V/6. pont maradjon benne. A 3. pontot javasolta a bizottság úgy kiegészíteni, 
hogy a megállapodásban ne csak az szerepeljen, hogy a jelenlegi állapot szerint, hanem 
felmenő rendszerben is használhatják az iskolák ezt az épületet. A bizottság további 
módosító javaslata, hogy az 5. pontban a 7-13-ig mellékletek szerepeljenek. Ezt a két 
módosító javaslatot befogadja, erről nem fog külön szavazást kérni. Az V/6. pontról 
szavazást fog kérni, azt továbbra is javasolja, hogy ne szerepeljen a megállapodásban.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Lóth Gyula: A bizottsági ülésen elhangzott igazgatónő részéről néhány pontosítás a 
szerződéssel kapcsolatban és azt nem említett polgármester úr, hogy beemelik, pl. a 
létszám, adószám, tehát a formai módosítások. 

Tarjáni István: Valóban, volt egy technikai jellegű módosítás a felek adataiban. Aljegyző urat 
kéri fel, hogy ismertesse, hogy van-e ilyen módosítás, amit figyelembe kell, hogy vegyenek.  

dr. Szabó Ferenc: A feleknél az Érdi Tankerületi Központnak az adatai voltak pontosítva 
(székhely, törzskönyvi azonosító, adóigazgatási azonosító, AHT azonosító), illetve a 
megállapodás tartalmánál az ingatlanoknak a helyrajzi száma került pontosításra. Az 1-es 
pontnál a Szentháromság téri iskolánál 110 hrsz., a Kálvin téri iskolánál 452 hrsz. Itt volt egy 
módosító szöveg, hogy felek megállapodnak abban, hogy a Biatorbágy, 110 hrsz-ú és a 452 
hrsz-ú ingatlanok esetében telekalakítás van folyamatban. A telekalakítások vázrajza a 
megállapodás mellékletét képezik. A telekalakítás földhivatali átvezetése után az átadásra 
kerülő ingatlanok helyrajzi száma módosul. Ezt követően a foglalkoztatottak átadás-

http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf
http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf
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átvételénél pontosításra került a létszám 19 főre, a státuszok száma 19,25-re. Volt még egy 
apró módosítás az egyéb rendelkezéseknél, hogy a tornaterem és étkező használatára 
vonatkozó minden tanév elején külön megállapodást köt a tankerületi központ az 
intézményekkel.  

Tarjáni István: Köszöni aljegyző úr kiegészítését. Ezek részét képezik a módosított 
előterjesztésnek. Annyi tájékoztatást ad erről, hogy ennek mi az oka, hogy nem volt mód 
arra, hogy előzetesen egyeztessenek és a tankerület véleményezze a szerződéstervezetet, 
ezért a bizottsági ülést megelőzően történt meg ez az egyeztetés. Ezért vannak ezek a 
módosítások. Ezekkel a módosításokkal javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
Köszöni képviselő úr észrevételét, de nem ezekre koncentráltak, mert ezeket mindenki 
elfogadta, de így korrekt, ahogy aljegyző úr elmondta. Köszönti a testületi ülésen Sárközi 
Mártát, akinek átadja a szót, hogy a bizottságon elhangzott javaslatokra, illetve mindkét 
szerződés módosításával kapcsolatban észrevételt tegyen. 

Sárközi Márta: Elnézést kér, hogy miatta kerül sor ilyen késői testületi ülésre. Köszöni 
mindazt a tevékenységet, amit eddig kifejtettek és látja, hogy nagyon gondos gazdái voltak 
valamennyi intézménynek. Nagyon sokat megtesznek a biatorbágyi gyermekekért, 
akármelyik oktatási formában és a művészeti oktatásra is nagyon sok gondot fordít a 
település. A bizottsági ülésen már elmondta mindazon javaslatait, amelyek ezzel 
kapcsolatosak, nem kívánja ezt megismételni. Ha kérdés, kérés van, arra nagyon szívesen 
válaszol. Ha bármikor szeretnének tájékozódni, elérhetőségei nyilvánosak, szívesen ad 
választ a kérdésekre. Jelen pillanatban egy jogszabályt hajtanak végre, és kéri ebben az 
önkormányzat alkotó együttműködését. Azt látja, hogy javaslataikat közelítették egymáshoz, 
így számára a polgármester úr által feltett javaslatok elfogadhatóak, aláírhatóak. 

Tarjáni István: Amennyiben más kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja. A 
nyilvánosság előtt is szeretné megerősíteni, hogy ezzel a döntéssel, hogy Biatorbágy a 
működtetői feladatokat is átadja a Magyar Állam részére, ez nem jelenti azt, hogy ezekbe az 
iskolákba járó gyermekek, illetve oktató vagy bármilyen munkát vállaló személyek nem 
fontosak Biatorbágy számára. A Biatorbágyon működő iskolák továbbra is a biatorbágyi 
önkormányzat számára nagyon fontos intézmények és továbbra is segíteni fogják a 
működésüket, mint ahogy ez eddig is korábban történt. Olyan feladatokat is átvállaltak, 
amelyek nem kötelező önkormányzati feladatok. Úgy hiszi, ezt a nyilatkozatot megteheti a 
képviselő-testület nevében, hiszen minden egyes döntésük az elmúlt 6 évben ezt erősítette 
meg.A pénzügyi és az oktatási bizottság által is támogatott javaslatról fog szavazást kérni, 
mely szerint a V/6. pont benne maradjon a Magyar Állammal kötendő megállapodásban.  

Szavazás: 
Tarjáni István polgármester javaslata, mely szerint a Megállapodás V/6. pontja a vita során 
elhangzottak fényében ne kerüljön törlésre – 3 igen, 3 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett (8 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. 
 
Tarjáni István: A bizottsági ülésen, illetve az előterjesztő által módosított szerződéseket 
teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
274/2016. (XII.14.) határozata 

A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 

 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2017. január 1-én hatályba lépő 
99/H. § (1) bek. alapján Biatorbágy Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyont és vagyoni értékű jogot leltár szerint, 2017. január 
1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületi Központjának 
ingyenes vagyonkezelésébe adja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés, és az ehhez kapcsolódó 
Megállapodás megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre, 
 

(A Vagyonkezelési Szerződés, és Megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2) A Képviselő-testületi ülés közvetítőrendszer fejlesztéséről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta a testületi ülést 
megelőzően. Ebből kiderül, hogy az egyik első döntése volt az akkor újonnan alakult 
képviselő-testületnek, hogy olyan közvetítő rendszert épít ki a képviselő- testület tárgyaló 
termében, amellyel élő közvetítést tudnak biztosítani. Ennek az elmúlt 6 évnek az 
amortizációja következtében ez a berendezés jelenleg már nem alkalmas arra, hogy a 
tervezett kábeles közvetítést megfelelő minőségben tudja biztosítani. Ez van röviden leírva, 
illetve műszakilag megalapozva az előterjesztésben, ami mögött szerepel egy összeg is. Ezt 
kellene, hogy biztosítsa a képviselő-testület ahhoz, hogy ne csak Interneten (a jelenlegi 
közvetítést ugyanilyen minőségben tudnák az Interneten biztosítani), de ahhoz, hogy ez 
kábelen is tudjon menni, ahhoz kell ez a fejlesztés. A pénzügyi bizottságon ülőket kérdezi, 
hogy mit döntött a bizottság? 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Lóth Gyula: A pénzügyi bizottság megszavazta. Saját külön véleménye volt ettől eltérő. 
Tisztáztak egy-két kérdést, amit feltett. Az a furcsa, hogy megint egy olyan dologra akarnak 
beruházni, aminek nincs meg a másik oldala. Jelenleg leszögezhetik, hogy a városi tévé nem 
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létezik. Kft. működik, de lineáris adás nincs, az Interneten spotok foghatóak, letölthetők és 
nézhetőek, de ez nem egy televízió. Egy nem létező szervezet miatt akarják fejleszteni az 
itteni közvetítést, ami, ha jól gondolja, most is megy és látják a lakók az Interneten keresztül, 
tehát működőképes. Abban az esetben tudja támogatni, ha egyszer már elindult a televízió 
televízióként. Igaz, a költségvetése már most is meghaladja azt, amit eleve terveztek vele, 
hogy televízióként üzemel, de ez más kérdés. Mivel a testület – gondolja – , hogy meg fogja 
szavazni, ezért emlékeztetne mindenkit arra, hogy a pénzügyi bizottság már az előző ülésén 
tárgyalta a Média Kft-nek a költségvetését, amelyben ugyanez a tétel szerepelt, illetve 
szerepelt egy-két elírás is és kb. annak a költségvetésből 8-9 millió Ft-ot vonjanak le és 
akkor ezzel tervezzen újra majd a Média Kft, mert nincs kétsége, hogy ez most pillanatokon 
belül meg lesz szavazva. 

Barabás József: Lóth képviselő elmondta, ez valóban így működik, így ő sem tudja 
támogatni. 

Tarjáni István: Azt hiszi, nem volt véletlen az a döntés 2010-ben, az akkor újonnan felálló 
képviselő-testület részéről, hogy ennek az ülésnek a nyilvánossága nemcsak az asztal körül 
élőket érinti, hanem minden biatorbágyi polgárt. Ez a döntés pont arról szól, hogy ne csak 
azok tudják jó minőségben követni a testületi ülésen történteket, akik Internet eléréssel és 
ehhez való technikával rendelkeznek, hanem azok is, akik valamilyen más módon ülnek a 
tévé készülék előtt, valamilyen kábeles szolgáltató révén. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, 
kell ez a fejlesztés. Nem lehet megvárni, hogy majd előbb lesz egy tévéadás és utána 
fejlesztenek, mert a 0-24 órás tévéadás feltétele, hogy hetente x óra új élő adást kell 
biztosítani, amit most pontosan nem tud megmondani, hogy ez hány óra hetente, de ez a 
feltétel ahhoz, hogy ezt az igényt a médiahatóság befogadja. Róka fogta csuka lenne, ha 
arra várnának, hogy előbb kapjanak engedélyt, mert azt sose kapnának, ha nem tudnak egy 
folyamatos műsorfolyamot biztosítani. Azért dolgozik a biatorbágyi önkormányzati televízió, 
hogy ez a feltétel be tudjon állni, tudjanak hetente új műsorokat produkálni. Ezeket az 
Interneten lehet is nézni. Ha megnézik, országos tévéadók sem úgy állnak fel, hogy egyik 
napról a másikra, hanem nagyon sok idő, előkészítés, kb. 1 év kell ehhez. Biatorbágy is most 
kb. itt tart. Azt hiszi, hogy a biatorbágyi önkormányzati televízió által előállított műsorokra 
büszkék lehetnek. Ha megnézik a környezetüket, akkor nem kell szégyent vallaniuk ezzel a 
palettával, amilyen riportokat tudnak adni. Érdemes megnézni, hogy hol nézik a biatorbágyi 
önkormányzati tévét. Más nagyvárosokban is példaként szokott szolgálni, hogy milyen 
műsorokat adnak. A jövő évi költségvetés terhe a költségmegjelölés, ami ki van pontozva a 
határozati javaslatban. A döntés így kerek. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, a 
vitát lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 1 ellenszavazat, 1 
tartózkodás mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot 
hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
275/2016. (XII.14.) határozata 

Testületi ülés közvetítőrendszer fejlesztése 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete korszerűsíteni kívánja a városháza közgyűlési 
termében kialakított robotkamerás ülésközvetítő rendszerét. Felkéri a polgármestert, hogy a 
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Globomax Zrt ajánlata alapján a 2017. évi költségvetés terhére rendeltesse meg a fejlesztést 
melynek költsége bruttó 5.146.312 forint. 

 

3) A Viadukt SE részére nyújtott támogatás az Iharosi sportpálya világosítás 
rekonstrukciójához 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta és támogatta ezt a 
kérést. Nem mai keletű a dolog, egy elég régóta telepített rendszernek a felújításához kér a 
sportegyesület támogatást. Úgy látja, kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja.  
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
276/2016. (XII.14.) határozata 

A Viadukt SE részére támogatásról az Iharosi sportpálya világosítás 
rekonstrukciójáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. A Viadukt Sportegyesület részére az Iharosi sportpálya világosítás 
rekonstrukciójához 1.572.005 Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére 

2. 2017. évi költségvetésében forrást biztosít a sportpálya világosítás rekonstrukcióhoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 

3. a támogatás felhasználása 2017. június 30, 
4. a támogatás elszámolási határideje 2017. július 15. 
5. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, jegyzőt a 

szerződések ellenjegyzésére. 
 

Határidő: 2017. január 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1843-kor bezárja, a további napirendi 
pontok megvitatására zárt ülést rendel el. 

. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf
http://biatorbagy.hu/system/files/elt_viadukt_se_tamogatas.pdf

