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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-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 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

dr. Major Miklós Budakeszi Járási Hivatal vezetője 

dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 

Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 

Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 

Miklós Krisztina   Polgármesteri Kabinet Iroda 

Rumi Imre    főépítész 

Gelesz András    építész, Gelesz és Lenzsér Kft. 

Tresó Zoltán  felvétel rögzítő    

Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel 

határozatképes, az ülést 1618 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívótól eltérően. Egy további napirendi pontot javasol felvételre, a magyarnak lenni 

szülőföldemen testvértelepülési konferencia támogatásáról, amelyet a testületi ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. Ezt javasolja a zárt ülést megelőzően, utolsó 

napirendként felvenni.  

 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 

napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 
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Napirend: 
 

1) A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről III. – a pályázati anyag 
benyújtásáról 
Előadó: Polgármester 
 
 

2) Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt 
pályázaton való részvételről II. 
Előadó: Polgármester 
 
 

3) A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén (PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázattal összefüggő 
kérdésekről 
Előadó: Polgármester 

 
4) A III. Magyarnak lenni szülőföldemen testvértelepülési pedagógus konferencia 

megrendezéséről 
Előadó: Polgármester 
 

5)  „Kölcsey utcai útépítés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – 
(ZÁRT) 
Előadó: Polgármester 
 

 

1)  A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről III. – a pályázati 

anyag benyújtásáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Pótanyagként található a kiküldött anyagok között. Köszönti a napirend 

tárgyalásánál tervező urat, illetve főépítész urat, akik felé kérdéssel lehet élni. Annyit tud 

kiegészítésként hozzátenni a tárgyhoz, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta ezt a témát és javasolja a testületnek a pályázaton való indulást. Annyi 

kiegészítést tesz, amit a bizottsági ülésen is megtett, hogy ez egy jelentősen magasabb 

összeg, mint amennyi a pályázaton támogatásként értelmesen, megfelelő intenzitással 

elérhető. Mégis azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy induljanak ezen a pályázaton, 

mert arra már idő nincs, hogy a műszaki tartalmat csökkentve vizsgálják meg a pályázaton 

való indulás lehetőségét, és ha beadják a pályázatot, akkor erre lesz mód. Amennyiben 

pozitív a döntés, támogatást nyernek el a pályázaton, akkor fel lehet tenni ezt a kérdést a 

pályázat írójának, hogy amennyiben nem a teljes műszaki tartalmat, hanem annak egy 

csökkentett részét valósítanák meg, akkor azt milyen feltételekkel lehet megtenni. Ennek 

ismeretében tudják meghozni azt a döntést, amely a pályázat elfogadásáról és a 

szerződéskötésről szól. Most csak a pályázat beadásáról döntenek.  

 
Szakadáti László: Annál is inkább fontos ez a kitétel, amit polgármester úr tett, mert most 

már gyülekeznek azok a témák, mindegyik bizottsági anyagban szépen jön elő, amelyek 

kötelezettségvállalást kérnek 2019-re. Mivel ezek ilyen nagyságrendben jönnek elő, hogy 

200-250 millió, 50-80 millió, 180 millió, stb. – egybevetve még azokkal a régóta nyilvántartott 
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terhekkel, mint óvodaépítés –, ezért meggondolandó és most már kellene ez ügyben egy 

gyors előrevetítést csinálni a következő évre, hogy milyen terhek fogalmazódtak már meg, 

azok mivel járnak, hogy a szabad mozgásteret pontosabban kijelöljék. A dilemma most nem 

az, hogy fontos-e valami, mert mindegyik fontos, amiről beszélnek, csak ez a folyamatos 

pályázat, amelyik vonzza magához a költségeket, abba a helyzetbe hozhatja a testületet, 

hogy ismételten nem lesz elég a költségvetés. Nem véletlen, hogy a Magyar Kormány két 

éves költségvetést készít és nem 1 évest. Jó lenne látniuk azokat a nagyobb 

költségcsoportokat, amelyek a következő évre esedékesek és együttesen azokkal számba 

véve ezeket a most alakulókat, kellene megfogalmazzák a döntést. Amit most polgármester 

úr mond, hogy pályázzanak és utána majd eldöntik, hogy elfogadják-e vagy sem, vagy 

csökkentik a tartalmat és szolidabb összeggel vágnak bele, ezek majd mind akkor 

esedékesek, ha a pályázati döntést meglátták. Végül is ez most egy elfogadható alternatíva, 

de mindegyik ügy ezt a magatartást kezdi megkívánni. Csak említésként elmondja, hogy az 

Iharosi műfüves kispályáról sokat vitatkozott tegnap a Településfejlesztési Bizottság, mert ott 

is az előkészítő munkák, amelyek nincsenek benne a pályázatban, azok bizony 200-250 

millió Ft körül járnak. Ezt csak azért mondta el, hogy mindenki számoljon ezzel a hatással.  

 
Lóth Gyula: Magát a piacot abszolút támogatja. Alpolgármester úrnak teljesen igaza van az 

elmondottakban. Jó lenne, hogy mire ez a pályázat kiderül, hogy nyernek-e, nem nyernek és 

el kell dönteni, hogy akarják-e ezt a mértékű fejlesztést, előtte látnák, hogy hogyan állnak a 

jövő évre és esetleg még a további időszakokra, amikre már kötelezettséget vállaltak. 

Szerinte akár egy saját forrásból megfinanszírozott óvoda fontosabb jelen pillanatban a 

város életében, mint a 200 milliós piacnak az építésének a fele. Hozzávetőlegesen 400 

milliós óvodáról beszéltek. Szerinte jól meg kéne fontolni. A piac teljesen jó ötlet. Azt 

elmondta korábban is, most is elmondja, hogy a piaccal egyetlen baja van, hogy hamarabb 

tervezik meg, mint a városközpontot, emiatt ehhez kell majd alkalmazkodni ott. Ettől 

függetlenül a pályázaton induljanak, úgy is visszakerül testület elé, hogy akarják-e vagy sem. 

Arra kéri polgármester urat és a pénzügyi osztályt, hogy mire ez visszakerül, illetve ezek a 

futó pályázatok, mint például a ma tárgyalandó kerékpárutakkal kapcsolatos pont is, mire ez 

visszajut a testülethez információként a pályázat eredménye, addig lássák a hosszú távú 

kötelezettségeiket, hogy jól tudjanak majd adott pillanatban dönteni.  

 
Tarjáni István: Egyéb javaslat nem lévén a pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel 

szavazásra, hogy induljanak a pályázaton azokkal a feltételekkel, amelyek az 

előterjesztésben szerepelnek. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2018. (IX. 19.) határozata 

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről III. – a pályázati anyag 
benyújtásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi piaccal kapcsolatos 
pályázaton való részvételről III. – a pályázati anyag benyújtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 
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1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására (PM_PIAC_2018) a 2051 

Biatorbágy, Viadukt utca (Hrsz: 1515/4, 1515/17, 1518/18) melletti ingatlanokra 
helyi termelői piac kialakítása céljából új fedett elárusító helyek építésére 
vonatkozóan pályázatot nyújt be; 

 
2) egyúttal nyilatkozik, hogy a fenti pályázati támogatás keretében igényelt összeg 

bruttó 150.000.000 Ft, valamint a megvalósításhoz szükséges saját forrást 
(önrészt) bruttó 203.491.800 Ft-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja.  

 
 
Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 
Határidő: 2018. szeptember 26. 
 
Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály 
Határidő: 2019. december 31. 

 

2) Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való 

részvételről II. 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a 

pályázaton való indulást. Teljesen világos, hogy miről szól a döntés, a meglévő bölcsődét 

bővítenék 2 csoporttal, az ott lévő játszótér rovására. Az a játszótér, ami ott van, az 

megszűnik, része lesz a bölcsődei játszóudvarnak és ebből következően ennek a pótlásáról 

is gondoskodni kell. Úgy ítéli meg, hogy a következő testületi ülésre lesznek abban a 

helyzetben, hogy erre javaslatot fognak tudni tenni és várja erre, ha van, a képviselő-

testületnek javaslata.  

Kérdés, észrevétel javaslat nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

a pályázaton való indulásról, a mellékelt feltételekkel. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

193/2018.(IX.19.) határozata 

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről II. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ”Önkormányzati tulajdonú 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 

pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és 

az alábbi döntéseket hozza: 

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására 
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) a 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. 
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szám alatti (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde meglévő 
épületének két csoportszobával történő bővítésére pályázatot nyújt be; 

 

2) a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 72.785.832 Ft,-ot 2019. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 

Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 

Határidő: 2018. szeptember 27. 

 

Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

3) A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén (PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázattal összefüggő 

kérdésekről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A pénzügyi bizottság tárgyalta a testületi ülést megelőzően, és ha jól 

emlékszik, támogatást élvezett. A mai rendkívüli testületi ülés azért van a mai napon, mert itt 

a legszűkebb a határidő. A kerékpárút pályázat jövő héten, hétfőn, reggel 8 órakor nyílik meg 

és előzetes információi alapján ez nagyon gyorsan felfüggesztésre fog kerülni, mert nagyon 

sokan tervezik a beadást. Ezért van ez a gyors menetrend is. A tervek a mai napon kerültek 

fel a honlapra, hiszen még tegnap is csak bemutató szintű verziót tudott a 

településfejlesztési bizottság tárgyalni. Megkéri elnök urat, adjon tájékoztatást a bizottság 

véleményéről.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: Elfogadták ezt az ajánlatot, illetve arra adtak egy továbbító választ, hogy 

ez a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó cég ez végezze itt a munkálatokat, illetve 

azt a bizonyos önrészt, amelyik a testületre hárul, azt a jövő évi költségvetésbe tervezzék. 

Rövid tájékoztatást szeretne nyújtani, mert a mai napon a határozati javaslatok pontosításra 

kerültek.  

dr. Kovács András: Rövid tájékoztatást szeretne nyújtani, mert a mai napon a határozati 

javaslatok pontosításra kerültek. Az 1. pontban az érintett ingatlanoknál a cím kiegészítéssel 

kerültek felvételre az egyes ingatlanok, amelyek a pályázattal érintettek lesznek. Az összeg 

betervezésre került, így a mai nap délelőtt, a szakági tervezők által is kontrollált tervezői 

költségbecslés érkezett meg, ez alapján került bele a bruttó önerő összege a 47.998.221.-

forint. A maximális támogatás összege 200 millió Ft, a beruházás elszámolható költsége 190 

millió Ft, tehát gyakorlatilag a teljes költségre tudnak pályázni. Önerőként 25 % került 

beállításra. Javaslatuk, hogy két határozat szülessen. A második határozat magáról a 

pályázatírásról szól, amelyben, ahogy azt elnök úr is elmondta, a Goodwill Consulting Kft. 

adta a legjobb ajánlatot pályázati és projekt menedzsment szolgáltatásra vonatkozóan.  
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Varga László: Főépítész úrhoz szeretne egy kéréssel fordulni. Nem tudja, hogy eljutott-e 

hozzá, mert napközben tudta elolvasni, hogy érkezett a helyi kerékpáros egyesülettől egy 

észrevételsor ehhez a pályázathoz. Ha eljutottak főépítész úrhoz, nyilván át lesznek nézve 

tételesen az ő javaslataik, véleményük. Amelyik olyan, hogy megállja a helyét, illetve a 

pályázat be tudja fogadni, azt nyilván akkor meg fogják nézni. 

Rumi Imre: Megkapta a levelet és továbbította a tervezőnek. Ezek az észrevételek többnyire 

forgalomtechnikai észrevételek voltak, hogy különböző kereszteződésekben hogy kellene 

javítani vagy biztonságosabbá tenni a forgalomtechnikáját. Ez olyannyira közlekedéstervezői 

szakmai kérdés, hogy szerinte majd a levél írója és a tervező ezt majd részletesen 

végigbeszéli annak idején egymással.  

Lóth Gyula: Feltételezi, hogy ugyanúgy, mint a piacnál, a pályázat megnyerése után 

döntenek arról, hogy elindítják-e a beruházást? Ezt igennek veszi. A pénzügyi bizottságon 

feltett egy javaslatot és ott visszavonta, hogy haladjanak az idővel és a testület elé jöhessen. 

Azt javasolja, hogy kérjék fel a tervezőt, hogy vonják be a tervezési folyamatba a Biatorbágyi 

Kerékpáros Egyesületet, aki ezt az észrevételekkel teli levelet írta. Az a különbség a 

tervezési folyamatba való bevonás közt, hogy kénytelenek konzultálni egymással, még ha 

nem is értenek egyet és maximum jelentenek az önkormányzat felé, minthogy leírja a 

véleményét és vagy lesz vele valami, vagy nem. Az egyik egy kétoldalú kommunikációs 

kötelezettség, a másik pedig egy egyoldalú kommunikáció. Ezt a javaslatát viszont itt a 

testületi ülésen fenntartja, hogy ezekkel a határozatokkal együtt, mivel ezekhez tartozik, 

bármelyikbe beillesztve vagy akár egy külön határozatként, hogy a további tervezésbe a 

helyi kerékpáros egyesület aktív résztvevőként kerüljön bevonásra és a tervezésbe a tervező 

céggel együtt. A tervezés során is kötelező legyen az egyeztetés, ne csak egyoldalú 

kommunikáció legyen. A rajzokat végignézte, nem ért hozzá, kísértetiesen emlékezteti a 

BUBÁ-s döntésre, amikor eldöntöttek valamit, hasonló mennyiségű adat ismeretében és 

később jöttek a tiltakozások a helyi szervezetektől, aminek egy része szintén 

forgalomtechnikai volt. Jobb lenne elébe menni, főleg úgy, hogy ez egy helyi beruházás lesz 

pályázati forrásból. 

Tarjáni István: Ezt a javaslatot be tudja fogadni, hiszen ez az egyeztetés már el is indult, 

nyilván nem is fog lezárulni. A tervező válaszol, esetleg viszontválaszol, hogy elfogadja. A 

jelenlegi tervek nincsenek is olyan szinten kidolgozva, tehát forgalomtechnikai terv még 

nincs is. Amiről a javaslatait tette, az maximum koncepció szinten létezik, hiszen az 

engedélyes tervnek kell, hogy a része legyen, ami még nem áll rendelkezésre tudomása 

szerint. Egy munkaközi példányt kaptak meg. Ezt a javaslatot befogadja és természetesen 

egyeztetni fognak az érintettel. 

Szakadáti László: A honlapon lévő anyag és a most kiküldött papíros anyag között van egy 

kis különbség az érintett ingatlanok kérdésében. Ezt csak azért veti fel, hogy egyértelmű 

legyen a testület számára, hogy a kiosztott anyag tartalmazza az érintett ingatlanokon kívül a 

költségbecslést is. Itt alakult ki ez a bizonyos teljes összeg, illetve az önrész. Ugyanakkor, az 

érintett ingatlanok az 1-es számú főúttal érnek véget és tisztázták, hogy a Rozália szakasz 

nincs benne ebbe a 191 millióba, az pedig ezt az utat jelenti már, itt azt valószínűleg már 

nem szabadna szerepeltetni. Az utak érintettsége, illetve az összeg nem fedi teljesen 

egymást. Ezt csak rögzítsék, hogy amikor majd ebben az anyagban előre lépnek, akkor az 

érintett ingatlanokat másképp kell értelmezni, mint ahogy az anyag tartalmazza.  
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dr. Kovács András: Valóban, a helyrajzi számok között találnak olyan helyrajzi számokat, 

amelyek a Rozália-parkba tartoznak. Ez a 2667-tel kezdődőek. Tegnap a településfejlesztési 

bizottságon tervező úr elmondta, friss egyeztetés végeredménye, hogy az 1-es főútnál lévő 

lámpás kereszteződésnél fázisterv módosításokat kell elvégezzen, ráadásul kettőt, mert egy 

másik ingatlanfejlesztés okán egy engedélyezési anyag van benyújtva a hatósághoz. Tehát 

mindkettőre vonatkoztatva el kéne készítse, amely időben és anyagiakban is annyira 

elodázná ezt a tervezési folyamatot, hogy jelen pályázatban ezek nem szerepelhetnek. A 

Rozália-parkhoz tartozó helyrajzi számok kerültek ki ebből. Természetesen ez koncepcióterv 

szintjén megmarad és későbbiekben bármikor megvalósítható. Jelen pillanatban azt jelenti, 

hogy ezen pályázatban nem fognak tudni vele pályázni. Az összeg pedig, amit tegnap 

tervező úr elmondott, az egy erős becslés volt a részéről, mert akkor is elmondta, hogy a 

szakági tervezők még nem tudták teljes mértékben beárazni a terveket. Ezért lehet ez az 

eltérés, amit alpolgármester úr feszeget. Ez a 190 millió Ft már egy tételes, tervezői, 

munkanemenkénti költségbecslés. Az engedélyes tervekhez készült, szakági tervező 

bevonásával. Ezt tudják alapul venni és ezt kéri a pályázatíró is.  

Tarjáni István: Úgy látja, hogy több észrevétel nincs, le is zárja a vitát. Ezekkel a számokkal 

teszi fel szavazásra a kérdést, amit most jegyző úr mondott, így egyértelmű, hogy akkor 

milyen nagyságrendről beszélnek, milyen önrészt kell biztosítani, illetve ahogy Lóth Gyula 

képviselő úr mondta, a pályázat elfogadásáról egy következő döntésük születhet, 

amennyiben támogatást nyer a pályázat. Szavazásra teszi fel a pályázaton való indulásról 

szóló határozati javaslatot, az említett feltételekkel. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatokat hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2018.(IX.19.) határozata 

A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest 

megye területén (PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázattal összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Kerékpárutak létesítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 

(PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására (PM_KEREKPARUT_2018) az 
alábbi táblázatban szereplő érintett biatorbágyi ingatlanokon futó nyomvonal 
igénybevételével helyi kerékpáros hálózat építésére pályázatot nyújt be; 

 

Érintett ingatlanok (2051 Biatorbágy) 

ssz HRSZ Cím 

1. 1518/21 Ybl Miklós sétány 

2. 9285/1 Nimród utca 

3. 8629 Csodaszarvas utca 

4. 8600 Ország út 

5. 090/6 Ország út 

6. 2317/10 Ország út 
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2) megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 47.998.221 Ft-ot 2019. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 

Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály 

Határidő: 2019. december 31. 

 

Tarjáni István: Két határozati javaslat van, a pályázaton való indulásról, illetve, hogy ki 

legyen a pályázatíró. A pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, aki a Goodwill 

Consulting Kft-t javasolta, aki a legkedvezőbb ajánlatot adta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

195/2018.(IX.19.) határozata 

A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest 

megye területén (PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázattal összefüggő kérdésekről 

– pályázatíró kiválasztásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Kerékpárutak létesítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 

(PM_KEREKPARUT_2018)” című pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

és a pályázatírásra vonatkozóan a következő döntést hozza: 

1) jóváhagyja a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására 
(PM_KEREKPARUT_2018) pályázati szolgáltatás és projektmenedzsment 
szolgáltatás nyújtására legkedvezőbb ajánlatot tevő GoodWill Consulting Fejlesztési 
Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74. Cégjegyzékszám: 01-09-
725969 Adószám: 13253954-2-42); 
 

2) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a pályázat elkészíttetésére 
és benyújtására; 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

7. 2317/2 Ország út 

8. 2316/2 Játszótér utca 

9. 2397 Alkotmány utca 

10. 2350 Mária királynő utca 

11. 2318 Iskola utca 

12. 2313/4 Vasútállomás utca 

13. 2313/1 Vasútállomás 

14. 1987/3 Dózsa György út 

15. 1987/1 Dózsa György út - Állomás 
utca 

16. 2313/6 Állomás utca 

17. 2058/3 Állomás utca 

18. 047/3 1. számú főút 
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4) A III. Magyarnak lenni szülőföldemen testvértelepülési pedagógus konferencia 

megrendezéséről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ezt a pénzügyi bizottság támogatta a képviselő-testület ülését megelőzően 

azokkal a számokkal, amelyek az előterjesztésben szerepelnek. A költségvetésben 800 ezer 

forint szerepel erre a feladatra. Ez egy becslés volt év elején, úgy gondolták, hogy ez ennyi 

önkormányzati támogatással megvalósulhat. Pályáztak a Nemzeti Kulturális Alaphoz, 550 

eFt-os támogatást nyertek el. Itt többet reméltek, ezért ez az egyik indoka annak, hogy most 

ki kell pótolni ezt az összeget, illetve az Euró árfolyam is kedvezőtlenül változott, többet kell 

ugyanazért az Euró összegért fizetni forintban – Szlovákiában Euróban kell fizetni a 

költségeket. Egy harmadik elem, hogy Nagydobrony testvértelepülésünk költségét azt 

átvállalják szinte teljes egészében. Annyit vállaltak magukra, hogy ide utaznak Biatorbágyra 

és innen szállítják őket Alistálba és az ottani szállás-étkezés költséget átvállalják. Év elején 

még azt sem igazán lehetett becsülni, hogy hány fő fog erre jelentkezni. Még néhány szó 

arról, hogy a Magyarnak lenni szülőföldemen, ha valaki nem követte ezt a témát, akkor ez 

egy konferenciasorozat. Ez a 3. ebben a sorozatban. A kárpátaljai Nagydobrony, a 

székelyföldi Gyergyóremete és a csallóközi Alistál testvértelepüléseiken volt eddig, illetve 

lesz Alistálban a jövő héten és várhatóan Biatorbágyon fog folytatódni és aztán a kör indul 

elölről. Minden településről delegált résztvevő megerősítette, hogy ez egy nagyon jó és 

pozitív kezdeményezés, érdemes arra, hogy ebből egy ilyen hosszas sorozatot indítottak 

útjára és ezt folytassák is. A támogatás ezt a feladatot segítené. A nagyságrend az 

előterjesztésben szerepel. Csak, hogy az összeg elhangozzon, hogy mennyivel támogatják, 

2 millió Ft-ra emelnék a költségkeretet. 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, más javaslat, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a 2 

millió Ft-os támogatásról szóló határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 

mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

196/2018.(IX.19.) határozata 

A III. Magyarnak lenni szülőföldemen testvértelepülési pedagógus konferencia 

megrendezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete: 

1. 2.000.000 forintra emeli a III. Magyarnak lenni szülőföldemen testvértelepülési 

pedagógus konferencia megrendezési és részvételi költségkeretét, 

2. a megvalósítás fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére 
biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Polgármesteri Kabinet Iroda, Pénzügyi Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, 

észrevétele, javaslata nincs. 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1643-kor bezárja, a további napirendi pont 

megvitatására zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


