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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-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  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 

Mester László kommunikációs tanácsadó 

Balog Gábor  felvétel rögzítő    

dr. Hajdu Boglárka jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel 

határozatképes, az ülést 1630 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval egyezően.  

 

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: 
 
Napirend: 
 

1) Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: 

PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatról  

Előadó: Polgármester 

 
1)  Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: PM_ONKORMUT_2018)” című 

pályázatról 
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Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Elmondja, hogy miért rendkívüli ülésen tárgyalják ezt. Az az indoka, hogy a 

lehető leghamarabb adják be ezt a pályázatot, nehogy felfüggesztésre kerüljön a forrás 

kiürülése miatt. A másik szempont, amely az érintett kiválasztásánál szempont volt, hogy a 

lehető legtöbb pontszámot tudják elérni. Emiatt kerültek ide ezek az utcák, de nyilván 

mindenki tudna mondani olyan utcákat, amelyek ezeket megelőznék az állapotuk miatt, de itt 

most a pályázaton való eredményesség miatt azokat az utcákat emelték be, amelyekkel 

reményeik szerint a legtöbb pontszámot érik el és ezzel eredményes pályázatot szeretnének 

elérni. Ennyi bevezető után annyi tájékoztatást szeretne még mondani, hogy ezt az ülést 

megelőzően a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és javasolja a 

képviselő-testületnek a pályázaton való indulást ezekkel a feltételekkel.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: A pályázat 70%-a nyerhető el támogatásként és 30%-ot kell biztosítani 

önerőből. Ez az előterjesztésben feltüntetett majdnem 64,3 millió forint a költségvetésben 

rendelkezésre áll.  

Szakadáti László: Ahogy hallották a Településfejlesztési Bizottság ülésén, itt kifejezetten 

gyűjtő utakról van szó. Ez egy fontos eleme még ennek a pályázatnak, hogy itt csak gyűjtő 

utak jöhettek szóba. Ezt megint csak azért mondja, hogy aki valamelyik utcát hiányolja, akkor 

legelőször ezt a szűrőt kell választani, hogy ezen átférjen valami. Azért nincs rajta más utca, 

mert sok olyan utca van, amelyik nem gyűjtőút és mégis várakozik arra, hogy átépítsék.  

Tarjáni István: Úgy látja, hogy több észrevétel nincs. A vitát lezárja és az eredeti határozati 

javaslatot 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. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2018.(IV.24.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
megnevezésű pályázat benyújtását az alábbi utcák felújítása vonatkozásában: 
 

 Beruházással érintett ingatlan 

címe 

Hrsz. 
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A Attila utca (Géza fejedelem utca 

– Határ utca közötti szakasz) 

felújítása  

512 

B Árpád utca (Géza fejedelem 

utca –Határ utca közötti 

szakasz) felújítása 

554 

C Géza fejedelem utca 

(Rozmaring utca –Kolozsvári 

utca közötti szakasz) felújítása 

596 

D Petőfi utca (Baross G. utca –

József A. utca közötti szakasz) 

felújítása 

1390/2; 

1296; 

1193; 

1390/2; 

1296; 

1193. 

E Dévay Gy. utca (Baross G. utca 

–Ohmüllner M. utca közötti 

szakasz) felújítása 

8571 

F Szily K. út (81106 j. közút –Ybl 

M. sétány közötti szakasz) 

felújítása 

8187; 

8305; 

8241; 

8240; 

9521- 

 

2) a pályázaton való induláshoz bruttó 64.284.477 Ft,- összegszerű saját forrást 
biztosít a 2018. évi költségvetés II/7. számú melléklet 3.1 pontjának - Utak, 
csomópontok építési keretösszeg terhére; 
 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó mellékletekkel 
együtt a pályázatot benyújtsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1634-kor bezárja.  

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 


