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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án 
megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester 

Szakadáti László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő 

Fekete Péter  képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Dr. Kelemen Gáspár  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Dr. Lehel István  képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Dr. Palovics Lajos  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Varga László  képviselő 

Berényi Ildikó  építéshatósági osztályvezető 

Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 

Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 

Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Korbuly Klára   Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vez. 

Palovics Teréz   Benedek Elek Óvoda vezetője 
Tóth Attila   Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti  
   Szolgálat vezetője 

 
Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Dobosy Gáborné  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

 

Az ülésen nem jelent meg: 
Fabók Gézáné  lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Kanaki Lefter görög nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Popovics Tibor  ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Tamás Gábor  főépítész 

 

Meghívottak: 

Galuska-Tomsits László r. ezredes Budaörsi rendőrkapitány 

Kassai András r. alez. Budaörsi Rendőrkapitányság Közrendvéd. Oszt. vez. 

Pénzes László r. főtörzszászlós körzeti megbízott 
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Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. 
Javaslatot tesz a napirendre, a kiküldött meghívótól eltérően. Javasolja levenni a Pest megye 
területfejlesztési koncepciójáról szóló napirendet, az általános iskolai pedagógiai programok 
véleményezéséről szóló napirendet, valamint az önkormányzati intézmények 
közétkeztetésének ellátására közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló napirendet.  
Zárt ülésen javasolja tárgyalni a Nagy u 22. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni 
hányadának elidegenítésre történő kijelöléséről szóló napirendet. 
Felvételre javasolja – a pedagógiai programok helyére - a 2013/2014-es tanévben induló 
első osztályok elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről szóló napirendet. 

  
Dr. Palovics Lajos: Tájékoztatást kér arról, hogy a hulladékszállítás hogyan fog zajlani. Alig 
több mint egy hónap van hátra a Saubermacher Bicske Kft-vel történt szerződés lejártáig és 
sem képviselőként, sem lakosként nem kapott tájékoztatást arról, hogy július 1-jétől mi 
történik ezzel a szolgáltatással. A Tájékoztatások, javaslatok napirendi pontban, a zárt ülés 
előtt kér erről tájékoztatást.  
 
Tarjáni István: Megadja majd a kért tájékoztatást. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – 
a következő napirendet fogadta el: 
 
 
Napirend: 
 
Állampolgári bejelentések 

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről 

1) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: polgármester 

2) A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2012. évi beszámolójáról  
Előadó: polgármester 

3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 

4) A Benedek Elek Óvoda napi nyitvatartásáról  
Előadó: polgármester 

5) Az óvodai és bölcsődei felvétel szempontrendszeréről  
Előadó: polgármester 

6) A 2013/2014-es tanévben induló első osztályok elhelyezésével kapcsolatos 

kérdésekről 

Előadó: polgármester 

7) A 3429/1, 3429/2, 3429/4, 3429/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról  
Előadó: polgármester 

8) Kosztán Sándorné kérelméről  
Előadó: polgármester 

9) Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 

10) Az iharosi és fonyódligeti üdülővel kapcsolatos kérelmekről  
Előadó: polgármester 
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11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 

12) Tájékoztatások, javaslatok 

13) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 

14) A Nagy u 22. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának 
elidegenítésre történő kijelöléséről (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 

15) Gyermekszületési támogatási ügyben hozott határozat ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)  
Előadó: polgármester 

16) Török Henrik Pedagógus Díj adományozásáról (zárt ülés)  
Előadó: Oktatási Bizottság elnöke 

17) „Szép porta Biatorbágyért” cím adományozásáról (zárt ülés)  
Előadó: polgármester 

18) Biatorbágyért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)  
Előadó: Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke 

19) Biatorbágyért Életműdíj adományozásáról (zárt ülés)  

Előadó: Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke 

20) Geréby Imre Köztisztviselői Díj adományozásáról (zárt ülés) 

Előadó: Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke 

21) Óvodavezetői pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

Előadó: jegyző 

 
 

 
Állampolgári bejelentések 
Állampolgári bejelentés, kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt. 

 
 
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről 

Tarjáni István: Kiegészítésként elmondja, hogy megérkezett az építési engedély a Szily 
kastély területén építendő 16 tantermes iskola első ütemének építésére. Felmerül a kérdés, 
hogyan tovább, ez attól függ, hogy érkezik-e fellebbezés. Húsz érintett van az ügyben és 
amint átveszik az erről szóló értesítést, attól számítódik a fellebbezés, ezért még nem lehet 
megmondani, mikor zárul a fellebbezési idő. Ha nem érkezik fellebbezés, jogerőre emelkedik 
a döntés. A Budakeszi Polgármesteri Hivatalhoz adták be az engedélyezési kérelmet, de a 
Pest megyei Kormányhivatal Építési Irodája átkérte az ügyet, mert úgy ítélte meg, hogy az 
örökségvédelemmel kapcsolatos ügy és hozzájuk tartozik. Az engedélyt is a Pest Megyei 
Kormányhivatal illetékes osztálya adta ki, nem a budakeszi hivatal. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszak 
eseményeiről szóló tájékoztatót – 12 igen szavazás mellett (határozathozatal mellőzésével, 
12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadta. 
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1) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Galuska-Tomsits László r. ezredes: A 2012. évről kell beszélni, és persze az ő hibájukból 

kicsit ez csúszott, de május lévén csak röviden kellene említeni az elmúlt év eredményeit. Az 

itt élő és itt dolgozó kollégáinak kell megköszönni azt, hogyha a számadatokat nézik 

Biatorbágy joggal pályázhatna egy biztonságos település pályázaton, hiszen annak feltétele 

az volt, hogy a lakossági bűncselekmények száma a 3%-ot ne haladja meg. Örömmel 

jelentheti, hogy a jövő év statisztikai adatait nézve nem haladja meg a 3%-ot. E tekintetben, 

kevesen mondhatják el Pest megyében a 187 településből, hogy erre pályázhatna, de 

Biatorbágy köztük van.  Mind a körzeti megbízottaknak, mind a polgárőrség minden tagjának 

köszönik a tevékenységüket. Hűen tükrözi Biatorbágy közbiztonsági helyzetét a beszámoló, 

hiszen az volt a cél, hogy erről számot adjanak. Nem szabad azt elfelejteni, hogy Biatorbágy 

lakosságának növekedésével a rendőri létszám nem növekedett olyan mértékben, 

amennyire szerették volna. Ehhez képest elmondhatják, még ha nem is növekedett, azért 

megfelelő közbiztonságot tudtak teremteni. Nem mondhatja el magáról az, akihez betörnek 

és e tekintetben van restanciájuk, örömmel tájékoztat mindenkit, hogy a körzeti megbízottak 

a Nyomozó Alosztálynak köszönhetően több elkövetői kör került beazonosításra. Több olyan 

információjuk van, ami a humán hírszerzésnek köszönhetően rendelkezésre állnak és 

reményei szerint hamarosan még nagyobb mértékben tudják csökkenteni a betöréses 

lopásokat. Azt hirdették meg 2013-ban, hogy a szubjektív biztonságérzetet próbálják meg 

javítani. Ehhez elsősorban a betöréseket, a lopásokat – amelyben sajnálatos módon most 

emelkedés van, de minden másban elmondható, hogy csökkenés van – és az ezzel 

kapcsolatos statisztikai adatokat minden hónapban polgármester úr e-mail címére megküldi. 

Havi szinten tudják tájékoztatni az önkormányzatot a közbiztonsági helyzetről. A rablások, a 

gépjárműfeltörések, gépjármű lopások terén szeretnének eredményeket elérni. Ezek a 

kiemelt bűncselekmények, ahol a csökkenést, illetve az elkövetők felderítését szeretnék 

elérni. 2012. szeptember 16-án érkezett ismét a Budaörsi Rendőrkapitányságra és április 1-

jén került kinevezésre, amelyhez az önkormányzat hozzájárult. Ezúton is. Megköszöni a 

bizalmat, rá fog szolgálni, minden Budaörsi Rendőrkapitányságon dolgozó nevében ezt ígéri. 

Az eredményeik azt mutatják, hogy az ismeretlenes felderítési és nyomozáseredményességi 

mutatóban kb. 3x többet sikerült produkálniuk, mint a tavalyi év ugyanilyen időszakában. 

Persze ez egy nyomon követő statisztika, nem az, amelyiket havonta megküld, hiszen az 

életszerű és a napjainkat követi, hogy mennyi bűncselekményt követnek el. Az elmúlt 

időszakban nagyon sok betörés történt Biatorbágyon, ezt ő sem nézte jó szemmel. 

Rendkívül sok akciót hajtottak végre a körzeti megbízottak irányításával, illetve információik 

alapján. Elmondhatják és remélik, hogy továbbra is így marad, hogy minél kevesebb lesz a 

betöréses lopások száma. Ehhez kérik továbbra is az önkormányzat segítségét, amit ezúton 

is megköszön, hiszen rendkívül sok segítséget kapnak. Ha valaki megkérdezné a budaörsi 

rendőrkapitányt, hogy miben kuriózum a Budaörsi Rendőrkapitányság, akkor Biatorbágyot a 

tekintetben szeretné példaként felhozni, hogy ha a seriffséget akarják kialakítani 

Magyarországon, akkor jöjjenek ide tanulmányútra, hiszen itt rendkívül jól működik, bár nem 

így hívják, de azt gondolja, hogy Pénzes László körzeti megbízott maximálisan kézben tartja 

a közbiztonságot. Erre mind a közrendvédelmi osztály és a bűnügyi osztály rásegít, kisegít, 

besegít és ennek köszönhetik azt az eredményt, amit elértek. Minden félévben tartanak 

kistérségi, most már járási egyeztető fórumot. Elmondható, hogy itt elsősorban a dicséret 

hangja szólt, de nem szeretne abba burkolózni, hogy a negatívumokat nem hallják meg, 

hiszen ha azt is a tudomásukra hozzák, akkor van változtatni való és ebből lehet a legtöbbet 
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tanulni. Ha ilyen van, akár neki személyesen – hiszen a telefonszáma ismert, polgármester 

úr legalábbis ismeri – ha ilyeneket hallanak, állnak elébe. Ő maguk azt mondják, hogy 

rendkívül sok mindenben kell még javítani, elsősorban az állampolgárokkal való közvetlen 

bánásmód és kapcsolaton. Biatorbágy e tekintetben is pozitív példa, hiszen Pénzes úrék nap 

mint nap az állampolgárokkal beszélgetnek. Ők nem ennyire állampolgárbarátok a budaörsi 

központban, hiszen az állomány 66%-a nem köthető Budaörs illetékességi területéhez. Itt az 

a fő probléma, hogy más megyékből vannak a kollégák, ha a szolgálat letelik és mivel 

mindenhonnan vannak kollégáik (Borsod, Hajdú-Bihar, Baranya, Tolna megye), eltávoznak 

haza. Ez továbbra is probléma továbbra is a Budaörsi Rendőrkapitányságnak. Biatorbágy e 

tekintetben is szerencsés helyzetben van. Még egyszer megköszöni mindenkinek, hiszen ez 

nemcsak a Budaörsi Rendőrkapitányság érdeme, hogy itt jó közbiztonság uralkodik, hanem 

minden állampolgárnak, a polgárőröknek megköszöni a kitartó segítséget és természetesen 

azoknak, akik itt szolgálatot teljesítenek. 

Hozzászólások, javaslatok: 

Tarjáni István: Elhangzott, hogy Biatorbágyon jó a közbiztonság, nekik pedig az a feladatuk, 

hogy ezen javítsanak, mint képviselők, mert ezt igénylik az itt élő állampolgárok. Bármilyen jó 

a statisztikájuk, az akit érint, az ezzel a statisztikával nem tud mit kezdeni. Néhány 

kiegészítést tesz, hogy mivel járul hozzá, illetve járult már hozzá ebben az évben az 

önkormányzat a közbiztonság növeléséhez. Az elmúlt héten adták át a polgárőrségnek egy 

rendszámfelismerő mobil eszközt, amivel a rendszámok alapján felismerhetik azokat a 

járműveket, amelyek szabálytalanul vesznek részt a közlekedésben, például lejárt a forgalmi 

engedélyük, nem fizettek súlyadót. Ez egy olyan eszköz, amely közvetlen összeköttetésben 

van a központi adatbázissal, ahonnan ezek az információk megérkeznek, így célirányosan 

lehet intézkedni és nem kell hiába ellenőrzést tartani olyan állampolgárnál, aki jogkövető 

magatartást folytat. Ez az eszköz üzemben van Biatorbágyon és remélhetőleg a 

közbiztonságot is növelni fogja. Ennél nagyobb lélegzetű dolog, hogy térfigyelő rendszer 

telepítéséről döntött a testület a költségvetés megalkotásakor. Ennek a tervezése folyik, 

remélhetőleg néhány hónapon belül eljutnak addig, hogy a telepítés is megtörténhet. Erről 

azért szeretett volna tájékoztatást adni, hogy idén komolyan veszik ennek a megvalósítását. 

Még egy dolgot említ, amely szintén közbiztonsággal kapcsolatos. A polgárőrség fórumot 

szervez jövő hét kedden, 18 órakor, a Faluházban. Ezen a csatornán keresztül is hív 

mindenkit, hogy akinek közbiztonsággal kapcsolatban észrevétele, kérdése, felvetése van, 

az a fórumon tegye meg. 

Kecskés László: A rendőrség együttműködését kéri egy olyan problémához, amelyet maga 

is tapasztal és a környezetében élők jeleztek számára. A kerékpárosok járdahasználatáról 

van szó. Nem csodálkozik, hogy nem merészkednek ki az úttestre a kerékpárosok, komoly 

forgalom bonyolódik rajta. Ő sem látna ott szívesen kisgyerekeket, mert ott veszélyben 

vannak. Automatikusan hol a szüleikkel, hol önállóan bejönnek a járdára és ott bicikliznek, 

miközben ott maximum tolhatná, de felül rá és sok esetben a szülő is kíséri elölről, illetve 

hátulról a gyereket. Ez már olyan baleseteket okozott, hogy a házuk kapuján kilépő 

embereket (idősebbeket is) elütöttek. Tájékoztató és figyelemfelhívó munkát kér a 

rendőrségtől, leginkább a helyi erőktől. Az intézményvezetőktől kéri, hogy fogadják be ezeket 

az előadásokat, tájékoztatókat és szorgalmazzák, hogy a gyerekek ezzel tisztában legyenek. 

Galuska-Tomsits László: Elmond egy projektet, amelyet 2013. január 1-jével indítottak a 

kerékpárosoknak és gyalogosoknak. Több előadást tartottak már. Minden falunapon, városi 

rendezvényen megjelennek és minden nagyobb bevásárló centrum, ahol a gyalogosokat és 
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kerékpárosokat szólítják meg, akkor ott vannak és terjesztik azt, hogy a lehető legkevesebb 

kerékpáros és gyalogos sérüljön meg. Olyan halálos közlekedési baleset is volt, ahol 

kerékpáros üt el gyalogost és ezt szeretnék megelőzni. Ha felkérést kapnak, időpontokat, 

úgy gondolja jó kezekben van Pénzes úréknál, ezt meg tudják erősíteni a Budaörsi 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával és a Pest megyei Rendőr-

főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságával is. Rendkívül sok szóróanyaguk, 

tájékoztatójuk van, tudnak idehozni akciót is, ahol nem bírságolni szeretnének, hanem 

felhívni a figyelmet, hogyan történik a szabályos közlekedés. A közlekedési kultúráról mond 

néhány szót. Egy mentorált kapitányságvezető, aki olyan helyen vezető, ahol nagy a 

kerékpáros forgalom, mesélte, hogy amikor kerékpárral ment, beállt a lámpához és elfordult 

balra. Másnap a kollégái figyelmeztették, hogy le kellene szállnia, zebrán át kellene tolni a 

másik oldalra, és aki ezt pontosan tudja, hogyan kellene és nem alkalmazza megfelelően, 

mit várnak akkor, amikor a gyalogos-kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban olyan 

gyerekcipőben jár az ismeretterjesztés, hogy elképesztő, ezért gondolja azt, hogy a 

megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. Köszönik a felvetést, hiszen egybecseng azzal, amit 

Kecskés képviselő úr mond az, amit ők terveztek, hogy nagyon sok megelőzési programot 

tartanak kerékpárosoknak és gyalogosoknak.  

Pénzes László: Többször felajánlották már az általános iskolába, hogy szívesen elmennek 

és közlekedési oktatást tartanak. Abban a szerencsés helyzetben van Biatorbágy, hogy van 

egy zárt KRESZ pályája, ahová szívesen beütemeznék az érintett korosztályt. Ott életszerű 

körülmények között tudnák elmagyarázni, hogyan kell kerékpárral közlekedni. Ha bemegy 

egy tanterembe és ott azt mondja, hogy ne kerékpározz az úton, mert elüt egy traktor, az 

nem olyan életszerű, mintha egy autó pöfög mellette és biztonságos körülmények között. 

Javasolja annak a megfontolását, hogy az elkövetkező időszakban, ami még a tanévből 

hátravan, akkor módszeresen, tervszerűen menjenek végig az osztályokon és oktassanak 

közlekedést. Az a tapasztalata, hogy amikor civil kezdeményezésre teszik ezt, nincs rá 

foganat. Most volt két fiatalember, aki vállalta, hogy megtanítja a gyerekeket kerékpározni, 

meghirdették és egyetlen gyermek sem ment el. Lehet, ha ők propagálják, többen elmennek 

és el tudják magyarázni nekik, hogyan kell szabályosan közlekedni, ha már a szülők nem 

magyarázzák el. A másik az, hogy sokan falusi mentalitással bírnak a városi körülmények 

között. Előbb-utóbb komolyabban el kell gondolkodni a kerékpárutakon is, hiszen olyan a 

közlekedés, hogy ő sem engedné gyermekét a Nagy utcára, vagy a Szabadság utcára, mert 

az autósok iszonyatos módon közlekednek. Valószínűleg a traffipax kérdését is előbb-utóbb 

meg kell oldani, akár úgy, hogy Törökbálinttal együttműködési megállapodást kell kötni, hogy 

az ő traffipaxuk átjöjjön ide rendszeresen, esetleg önálló traffipaxon elgondolkodni valamikor, 

persze, most nincs keret, majd valamikor. Amit Kecskés úr is elmondott, rajta vannak a 

kérdésen, próbálkoznak a lehetőségeik függvényében, de ehhez kellene a képviselők és az 

iskola segítsége. Nagyon jó szakemberük van, aki a közlekedésben, rendőri karjelzésekben 

profi szinten tud oktatni és nagyon szívesen segít. Köszöni a képviselő-testület támogatását, 

amely egyedülálló, hogy minden tagja egységesen támogatja Biatorbágy közbiztonságát. 

Szerinte az önkormányzati támogatás nélkül sehol nem lennének, mert támogatják az 

autókba a benzint, a gépkocsi-vásárlást, amit nem tudnak elégszer megköszönni. 

Szakadáti László: Amint polgármester úr említette, a város eddig is és ezután is áldoz arra, 

hogy a közbiztonság érdekében fejlesszenek. Térfigyelő rendszert éppúgy, mint a gépkocsi-

ellátást és egyéb technikai eszközöket. A közbiztonsághoz két dolog kell. Képzett rendőrök 

és megfelelő technikai ellátottság. Amennyiben a város technikai felszereltsége növekszik, 
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azt kezelni is kell, számíthatnak-e arra, hogy ennek megfelelő létszámú lesz az emberi erő, a 

rendőrök száma is Biatorbágyon, a jövőben? 

Galuska-Tomsits László: Örülne annak, ha tudna ígérni, de a létszámadatok nem rajta 

múlnak. Ha létszámbővítést kapnak, akkor Biatorbágy is a 21 település közül az egyik, de  

kiemelt település, ennek megfelelően fogják azt a létszámot elosztani, amiről még fogalma 

sincs, hogy kapnak-e. Reményei szerint igen, hiszen az országos átlagot nézik meg, akkor 

eléggé le vannak maradva, hiszen 147 ezer lakosra 229 fő jut. Ez azt jelenti, hogy el vannak 

maradva az országos átlaghoz képest, amelyet kb. 300 főre szokták tendálni. Jelen 

pillanatban 647 főre jut 1 rendőr. E tekintetben türelmet kér. Ha úgy kapnak létszámbővítést, 

akkor természetesen látják, hogy a plusz 4 ezer fő, amely a statisztikákban megjelenik, oda 

megfelelő rendőri létszámot kell biztosítani.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágy 
Közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. 

A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

2) A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2012. évi beszámolójáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Tarjáni István: Korábbi döntés értelmében a Biatorbágyi Vízművek Kft. be fog olvadni a 

Fővárosi Vízművek Zrt-be, ezért jövőre ilyen napirenddel már nem fognak találkozni.  

Szakadáti László: Több táblázatot látnak a napirendhez csatolva. Egyet emelne ki. A mérleg 

„A” változat című, 6. oldalon lévő táblázatot, amely két számot mutat. Az egyik az 

eredménytartalékot, a másik a mérleg szerinti eredményüket. Az egyik 92 millió Ft körüli, a 

másik 72 millió Ft körüli. Ez utóbbi az az eredmény, amelyet a Biatorbágyi Vízművek 2012-

ben ki tud mutatni. Ha összeadják a két számot, kb. 160 millió Ft jön ki. Ehhez még 

képzeljenek hozzá kb. 35-40 millió Ft-ot, összesen kb. 200 millió Ft-ot, ami a 

csatornafejlesztésekre és vízhálózat-fejlesztésre érkezett. Ez az összeg bőven elég lenne 

arra, hogy a megcélzott szennyvízkapacitás bővítést megcsinálják, azonban ehhez tartozik 

az a gond, hogy nagyon sok a kintlévőség. Évek óta görgetett szám, ráadásul nem 

ugyanazok tartoznak ma is, mint akik évekkel ezelőtt, hanem újak keletkeznek és 

folyamatosan göngyölődnek. A pillanatnyi állást nem tudják, de kb. 60-65 millió Ft lehet az, 

ami hiányzik a rendszerből. Most, hogy a vízműveket befejezik, bezárják, ezzel el kell 

számolni. Ahogy az előző ülésen és a Biatorbágyi Körkép hasábjain tájékoztatták a 

lakosságot, igyekezzenek minél gyorsabban leírni a hátralékait. Nem egyforma oka van a 

hátralékoknak. Vannak notórius tartozók, akik nem törődnek a fizetéssel és több százezer 

forintot halmoztak fel. Ők vannak a legnehezebb helyzetben. Vannak sokan olyanok, akik 10-

30 ezer Ft-tal tartoznak és kicsit odafigyelnek, jelentősen tudják csökkenteni a 
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hátralékállományt. Vannak cégek is, akik tartoznak. A közeljövőben a Biatorbágyi Vízművek 

Kft. levélben meg fog keresni mindenkit és személyre szabottan ír levelet arról, hogy milyen 

konstrukciót ajánl fel a hátraléktartozás megszüntetésére. Amennyiben ez nem sikerül 

augusztus közepéig, amikor a cég végfelszámolása véget ér, akkor ezt a követelést 

díjbeszedésre szakosodott cégre fogják bízni, aki a maga módján fogja behajtani a 

következő időkben. Ezt a tartozást nem tudják hátrahagyni a fővárosi vízművekre, amely 

Biatorbágyot teljesen tiszta állapotban veszi át. Így felkeményedett az a helyzet, hogy ezt a 

tartozástömeget nem lehet továbbgörgetni. Javasolják minden biatorbágyinak, akiket ez 

terhel, vegyék komolyan ezt a tartozást és igyekezzenek minél hamarabb, a Biatorbágyi 

Vízművek kft-vel való megállapodás kapcsán ettől megszabadulni. Ha rendkívüli helyzet 

támad a családban, akkor akár az igazgatót, akár őt megkereshetik ez ügyben, hogy 

megnézzék. Alapvető cél, hogy mindenki fizesse ki mindazt a vizet, amit már elhasznált és 

fizesse ki mindazt a csatornaszolgáltatást, amit már megkapott. Javasolja a beszámoló 

elfogadását. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2012. évi beszámolójáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágyi 
Vízművek Kft. 2012. évi beszámolóját. 

 

3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A 2013. évi önköltségszámítást kell figyelembe venniük ezeknél a térítési 

díjaknál. Ahogy az előterjesztésből is látszik, hogy az étkezési díjaknál változatlan értéket 

jelent, a házi segítségnyújtásnál emelkedést. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 

valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolják. 

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 13/2013.(V.24.) Ör. számú 
önkormányzati rendeletét – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) 
mellett – megalkotta. 
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
4) A Benedek Elek Óvoda napi nyitvatartásáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: Az Oktatási Bizottság tárgyalta és javasolja az óvodák nyitvatartási idejének 
17:30-ig tartó kitolását. Ez olyan jogos szülői igény, amellyel előrelépést tesznek a 
szolgáltatás tekintetében. A bölcsőde ennél tovább tart nyitva. Ez olyan lépés, amit 
mindannyiuk érdekében célszerű meghozni. A bizottság is ezt javasolta. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás mellett 
(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

A Benedek Elek Óvoda napi nyitvatartásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda napi 

nyitvatartásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 

A 2013/2014-es nevelési évtől a Benedek Elek Óvoda valamennyi tagintézménye 

reggel 6:30-tól délután 17:30-ig tart nyitva. 

Felkéri az intézmény vezetőjét az intézményi dokumentumok módosítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
5) Az óvodai és bölcsődei felvétel szempontrendszeréről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Jövő héten ül össze az a grémium, amely a fellebbezéssel kapcsolatos 
döntést fogja hozni. Ezt a szempontrendszert vizsgálta meg az Oktatási Bizottság, amelynek 
az eredeti előterjesztéshez képest egy módosító javaslata volt.  
 
Hozzászólás, javaslat: 
 
Fekete Péter: A szempontrendszer kidolgozásának rövid határideje van, leginkább az idei 
fellebbezésekről és a jövőbeni beiratkozásokról szól, hiszen változni fog az óvodai felvétel 
rendje, és minden három éves gyermeket, aki kéri, fel kell venni óvodába. Az Oktatási 
Bizottság az utolsó pont törlését javasolta, amely úgy szól, hogy „akik az óvodai felvétel előtt 
bölcsődébe jártak - ha időközben valamelyik szülője kisebb testvér után anyasági ellátásban 
részesül - kéri gyermeke számára az óvodai nevelést”. Ez arról szól, hogy valakinek a 
gyermeke bölcsődébe jár és közbe születik kisebb testvére és az édesanya vagy édesapa 
ellátásban részesül, kikerül a munkából, akkor az nem életszerű, attól kezdve a bölcsődei 
ellátás jogossága is megkérdőjelezhető. Sokan várnak arra, hogy a gyermeke oda 
bekerüljön. Ilyen esetben már lépniük kell. A többi pont leszabályozza, hogy kiket kell 
felvenni, akiknek mindkét szülő dolgozik, a nagycsaládosokat, illetve egyéb szakmai 
szempontok szerint tehetnek a védőnők és óvónők javaslatot, ha olyan családokat látnak, 
ahol indokolt a minél hamarabbi óvodai elhelyezés. A bizottság az utolsó pontot javasolta 
törölni a szempontrendszerből. 
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Tarjáni István: Befogadja a javaslatot. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Az óvodai és bölcsődei felvétel szempontrendszeréről 

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi bölcsődei és óvodai 

beiratkozás felvételi eljárásával kapcsolatos kérdéseket és az alábbi szempontokat 

hagyja jóvá: 

Előnyt élveznek az óvodai, bölcsődei felvételnél azok a gyermekek,  

 akiknek mindkét szülője dolgozik 

 akik nagycsaládban nevelkednek 

 akik biatorbágyi lakcímmel, ennek hiányában tartózkodási címmel 

rendelkeznek 

 akiknek a védőnő megítélése szerint a megfelelő fejlődése közösségben 

biztosított 

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt vállalkozásban működő két 

családi napközivel köznevelési megállapodás megkötésének előkészítésére. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: A 2. pont tekintetében: 2013. június 3. 
 
6) A 2013/2014-es tanévben induló első osztályok elhelyezésével kapcsolatos 

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

Fekete Péter: Megtörténtek az általános iskolai beiratkozások. A várható 
gyermeklétszámmal az Oktatási Bizottság, illetve a képviselő-testület előzetesen 
tájékozódott a demográfiai adatok alapján, illetve kérdőívet küldött ki, hogy melyik általános 
iskolába mennyi jelentkezés várható. Megindult a felkészülés a szükséges tantermi kialakítás 
kapcsán. Megrendelték a Szily kastély keleti szárnyában a tantermek kialakításához 
szükséges tervezési munkák indítását. Megtörtént a szomszédos telek megvásárlása. Folyik 
a munka annak érdekében, hogy szeptemberben a megfelelő számú tanterem kialakításra 
kerüljön, ez az általuk végzett felmérésre is szinkronban volt. A beiratkozási adatok azt 
mutatták, hogy a torbágyi épületben egy osztálynyi gyerek jelentkezett a Biatorbágyi 
Általános Iskolába, illetve 64 gyerek szülei jelezték, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskolába szeretnék íratni a gyereküket. A város kérése az volt a tankerület és a 
nemzetiségi iskola felé, hogy próbálják meg a 64 fő jelentkezőt két osztályba elhelyezni. Erre 
a törvényi szabályozás adott is volna lehetőséget, mert ennyi tantermet tudnak a kijövő 
osztályok helyén felszabadítani. Első körben a tankerület ennek a két osztálynak az indításra 
adott engedélyt, majd ezt a döntését megváltoztatta és három nemzetiségi osztály indítását 
tette lehetővé. Jelen helyzetben ezzel az a probléma, hogy bár összességében a tantermek 



11 
 

rendelkezésre fognak állni a Szily kastélyban kialakítandó új tantermekkel együtt az őszi 
tanévkezdésre, de a plusz osztály indítása eltorzítja a rendszert az irányban, hogy 
kérdésessé válik, hogy a torbágyi épületben el tudják-e helyezni az összes ott induló 
osztályt. Ezzel kapcsolatban kérte az Oktatási Bizottság a testületet, hogy hozzanak olyan 
határozatot, amelyben a város kifejezi, hogy a Karinthy Frigyes utcai épületben a Biatorbágyi 
Általános Iskola alsó tagozatos osztályait – beleértve az újonnan induló első osztályt is – 
működtetni kívánja és nem egyezik bele olyan megoldásba, hogy onnan esetleg alsó 
tagozatos osztályt hozzanak el. Ennek figyelembevételével kéri a tankerület vezetőjét, hogy 
működjön közre az első osztályok elhelyezésének méltányos és arányos kialakításában. 
 
Hozzászólások, javaslatok: 
 
Szakadáti László: A budakeszi tankerület nyilván először szembesül azzal a bonyolult 
helyzettel, amely Biatorbágyon kialakult és azzal a szűkösséggel, ami a tanteremellátás 
területén mutatkozik. Nem könnyen igazodik el és nem könnyen tud dönteni. Azt hiszi, ma 
már mindenki láthatja, hogy 2011 őszén időben volt az a felismerés, hogy alakítsák át 
oktatási rendszerüket a 2012. év folyamán. Ha nem tették volna meg, akkor a mostani állami 
törvényszerű oktatási rendszer átalakítás mellett, a járási rendszer kialakítása mellett erre 
ma már nem lenne lehetőségük. Így viszont kialakult az a szerkezeti választék, amelyet az itt 
élő szülők kívántak és a korábbi egy tömbben lévő iskolájuk négy intézményre változott, 
ugyanakkor automatikusan nem nőttek meg a helyek, amelyekben el lehet helyezni a 
gyerekeket, továbbá a demográfiai növekedés még mindig tart Biatorbágyon és várhatóan a 
következő néhány évben is tart, tehát újabb osztályok lépnek be a rendszerbe. Ebből 
következik, hogy mind idén, mind jövőre vélhetően még sok problémájuk lesz az iskolai 
elhelyezkedéssel. Nemcsak annak kell ezt belátnia, akinek beiratkozik a gyermeke, hanem 
mindenki másnak, hogy csak magukra számíthatnak, arra, hogy a termeket bővítsék és 
egymást jobban megértve, egymáshoz alkalmazkodva kialakítsák azt a környezetet, 
amelyben át tudják vészelni azt a néhány évet, amíg az új iskola sokkal nagyobb 
teremszámmal belép a rendszerbe. Talán nem volt világos idén a szülők számára szóló 
tájékoztató, hogy ha ők nincsenek tekintettel erre a helyzetre, akkor olyan „szélsőséges”, 
aránytalan helyzetet tudnak teremteni, amely megoldhatatlan feladat elé állítja nemcsak az 
önkormányzatot, hanem a tankerületet is. Ennek voltak tanúi és megtapasztalói vagyis 
legyen a rugalmasságnak az is egy terepe, hogy a szülőknek is tekintettel kell legyenek, 
hogy milyen körülményeik vannak. Ha most tavasszal 5-7 szülő másik épületbe, 
intézménybe, osztályba vitte volna át a gyermekét, akkor nagyságrenddel könnyebb lett 
volna a helyzet. Azonban erre sajnos nem került sor és még intézményvezetői szinten sem 
számíthattak volna erre a rugalmasságra. Erre pedig szükség lesz, mert ha nem történik 
meg az alkalmazkodás, akkor nagyobb feszültségek keletkeznek, amelyeknek több káros 
hozadéka lesz. Azért hozta újra szóba, hogy a szülőknek és mindazoknak, akiknek a 
gyermeke iskolába készül a következő évben, nagyon körültekintetőnek kell lenni annak 
érdekében, hogy arányos beiratkozási rendszert hozzanak létre. Erről nyilván még sok 
tájékoztatás, információ lát napvilágot, de nem tudnak róla eleget beszélni. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, 2 tartózkodás mellett 
(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

A 2013/2014-es tanévben induló első osztályok elhelyezésével kapcsolatos 
kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beiratkozási szándékok előzetes 
felmérésének eredményeire és a demográfiai adatok alakulására tekintettel elindította a 
szükséges többlet tantermek kialakításának munkálatait a Szily-kastélyban. A beiratkozási 
adatok és a tankerületi döntések következtében a Karinthy utcai épületben a 2013/2014-es 
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tanévben a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola három és a Biatorbágyi 
Általános Iskola egy első osztálya kapott engedélyt. Ezáltal aggályossá vált az épületben 
működő iskolák osztályainak elhelyezése, a csoportbontások tanteremigényének biztosítása 
és a délutáni művészeti órák megtartása.  

Tekintettel a város oktatási szerkezetére, Biatorbágy Város Önkormányzata elkötelezett 
amellett, hogy a Biatorbágyi Általános Iskola már működő alsós osztályai továbbra is a 
Karinthy utcai épületben tanulhassanak, beleértve a 2013/2014-es tanévre ide beiratkozott 
első osztályosokat is. Biatorbágy Önkormányzata kitart amellett, hogy a torbágyi 
iskolaépületben biztosítani kell legalább alsó tagozaton oktatást azoknak, akik nem német 
nemzetiségi képzésben szeretnének részesülni.  

Biatorbágy Önkormányzata felkéri a fenntartói feladatokat ellátó Budakeszi Tankerület 
vezetőjét, hogy működjön közre a 2013/2014-es tanévben induló első osztályok ésszerű és 
méltányos elhelyezésében. 

 
7) A 3429/1, 3429/2, 3429/4, 3429/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az ingatlanok az Iharosban találhatók. Amennyiben a kérelmező eleget tesz 
az igényeknek, amelyeket az önkormányzat kér, akkor ezt a hozzájárulást megkapja a 
képviselő-testülettől. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
tárgyalta és támogatta a szándékot. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Biatorbágy, 3429/1- , 3429/2-, 3429/4-,  3429/5- hrsz-ú ingatlanok  
belterületbe csatolásáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 

összhangban támogatja, Biatorbágy, Forrás u 3429/1-, 3429/2-, 3429/4-, 3429/5- hrsz-ú  

ingatlanok belterületbe csatolását, az alábbi feltételekkel: 

1.) A Forrás utcára a HÉSZ a szabályozási terv szerinti útszélesség kiszabályozását 
irányozza elő. A kiszabályozás érinti a Forrás utcára merőleges 3431/1hrsz-ú közutat 
is, melyre a HÉSZ 8,00 m útszélességet ír elő. 

 

2.) A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabályzatnak megfelelően kiszabályozza a 
közterületet, és az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja. 

 
3. ) Kérelmező továbbá vállalja a belterületbe vonással és művelési ág váltással 

összefüggő költségek viselését. 



13 
 

4.)  Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a csapadékvíz elvezetés 

rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az 

önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

5.)  Biatorbágy Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vonatkozó szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
 
8) Kosztán Sándorné kérelméről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A Füzes közben található az ingatlan helyzetének a rendezéséről szól. A 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta. 48 m2 
szükséges ahhoz, hogy az ingatlan bejegyzést nyerjen a földhivatalnál. A bizottság javasolja, 
hogy ezt kapja meg a kérelmező és ő is ezt javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Hozzászólások, javaslatok: 
 
Barabás József: Arról van szó, hogy a tulajdonosnak nincs meg a négyzetméter ahhoz, 
hogy telek legyen belőle és senki nem tud adni 48 m2-t, csak a testület járuljon hozzá, hogy 
bejegyezzék a földhivatalnál. Ha elfogadják, több ilyen lesz az biztos, de nem bánja, ha 
elfogadják.  
 
dr. Kovács András: Az ügy többször volt a testület előtt. A földhivatalnál nem tudta az 
eljárást végigvinni a kérelmező, ugyanis a 48 m2 , ami a közterületből neki jár és útként van 
bejegyezve, nem forgalomképes. Most az önkormányzat arról dönt, hogy ezt a 48 m2-t a 
csereszerződésben foglaltaknak megfelelően az út minősítésből kiveszi-e és 
forgalomképessé teszi, hogy végbe tudjon menni a döntés, amit a képviselő-testület 
korábban meghozott. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Kosztán Sándorné kérelméről 

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 

összhangban támogatja a Biatorbágy, Füzes u. 9404 hrsz-ú ingatlan közterületi 

kiszabályozását. 

1. A korábbi 100/2008.(05.29.)Ör. számú és 192/2010.(12.09.)Ör számú határozatok   

mellett a Képviselő- testület a 6721/2 hrsz-ú útból 48 m2-t a közterületből kivesz és a 

területet forgalomképessé teszi. 

2. Az ingatlan nyilvántartási kérelem átvezetéssel az Önkormányzatnak költsége nem 

lehet. 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős: polgármester 
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9) Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Összetett határozati javaslat lesz. Egyrészt a kistérséggel kapcsolatos 
döntéseket kell meghozni, hogy a kistérség megszűnését javasolja a képviselő-testület. 
Ez van most a képviselők előtt, illetve egy új társulás létrehozását, illetve, hogy abban 
alapítói szerepet kíván vállalni Biatorbágy. Harmadik határozati javaslat az orvosi 
ügyelettel kapcsolatos feltételeknek a változásáról szól 2013 évben. Rövid tájékoztatást 
ad a kistérség, illetve az új társulás megalakulásáról. A kistérségek június 30-ával 
megszűnnek vagy átalakulnak. Jelenleg az a javaslat, hogy szüntessék meg a 
kistérséget és új társulást hozzanak létre. Az új társulásban jelenlegi információi szerint 
Budakeszi, Páty, Herceghalom, Biatorbágy, Budajenő települések nyilvánították ki eddig 
szándékukat, hogy ebben részt kívánnak venni. A következő kérdés, hogy mi lenne a 
feladat, amit a társulásban el tudnának látni ezek a települések. Jelenleg a szociális 
feladat az, amelyre minden településnek van megoldása, hogy a társuláson keresztül 
lássa el. Biatorbágy részéről is az a szándék, hogy a Biatorbágyi Családsegítő Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálatot vigyék be a társulásba, így a plusz normatívával 150%-os 
normatíva-emelkedést érhetnek el a jelenlegihez képest. Ez adja a pénzügyi alapját a 
társulásban való részvételnek, de ennél többről is szó van. Nemcsak anyagi előnyt jelent 
számukra, hanem a társulásban olyan feladatokat is el lehet látni, amelyek most még 
nem kristályosodtak ki, hogy melyek lehetnek ezek, de például a közterület-felügyelet is 
ilyen feladat lehet, amelyet társuláson keresztül lehetne ellátni. Van egy olyan pályázat a 
jelenlegi kistérség gondozásában, amely az intermodális központ kialakításáról szól. 
Ennek a továbbvitele szintén a társulásnak lesz a feladata, hogy ebben érdemben 
legyen Biatorbágy Önkormányzatának beleszólása, szintén célszerű, hogy ennek a 
társulásnak tagjai legyenek. Ezek azok az indokok, amelyek alapján javasolja a 
képviselő-testületnek az új társulásban való részvételt. A Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai bizottság tárgyalta és támogatták. Kiegészítésképpen javasolja, ami felmerült 
a korábbi működéssel kapcsolatban, hogy a kistérség működésnél gyakran előfordult, 
hogy a kistérség költségvetése utólag került a képviselő-testület elé, miután saját 
költségvetésüket elfogadták. Javasolja, hogy a társulási szerződésbe kerüljön bele, hogy 
a társulási költségvetés január 31-ével kerüljön benyújtásra, hogy ahhoz a képviselő-
testület érdemben hozzá tudjon szólni és a képviselő-testület egyetértésével hagyja jóvá 
a Polgármesterek Tanácsa.  
 
Hozzászólás: 
 
dr. Kovács András: Az előterjesztésből kiolvasható, hogy a jelenlegi finanszírozás a 
2013. évi költségvetéssel kapcsolatban került megállapításra. Minden évben 
Magyarország költségvetése fogja a finanszírozást rendezni. Az idei évet látják, a jövő 
évet nem, de minden évben változhat a finanszírozás a különböző szolgáltatások 
tekintetében. Ezért javasolta azt polgármester úr, hogy minden tárgyév január 15-éig 
érkezzen meg a társulás költségvetése Magyarország költségvetése fényében, hogy az 
önkormányzat el tudja dönteni, hogy azt támogatja-e és egyetértési jogot kér ebben a 
kérdéskörben. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az önkormányzat a saját költségvetését 
februárig el tudja fogadni vagy pedig – ahogy azt most megemlíti, de a megállapodás 
tartalmazza –, hogy a magyarországi önkormányzatokról szóló jogszabályban (új Mötv.) 
benne van, hogy a társulásból való kilépést minden naptári évet befejező napra lehet 
felmondani és 6 hónappal előbb kell ezt jelezni. Tehát ahhoz, hogy az önkormányzat 
megfelelő döntést tudjon hozni, június 30-ig kell meghozni a döntést és év végével kell 
kilépni a társulásból, ha ezzel kíván élni. Ezt mindenképp szerette volna elmondani. 
Három konkrét döntést kell hozni. A jogszabályváltozások miatt felül kellett vizsgálni a 
meglévő társulási megállapodásokat. Ez érinti egyrészt az orvosi ügyeletet, másrészt a 
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másik két társulásukat is. Az orvosi ügyeletnél gesztorszerepet tölt be az önkormányzat, 
ezért ott ők kezdeményezik a másik két önkormányzatnál is a megállapodásnak a 
módosítását, a jogszabálynak megfelelően. A közbeszerzés engedélyezi, hogy ha 
jogszabályváltozás történik, akkor közbeszerzési eljárás mellőzésével a módosításokat 
meg lehet tenni. Másik két esetben kezdeményezik, hogy ez a felülvizsgálat elinduljon. 
Harmadik esetben a meglévő Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetésről 
kell dönteni. A megszüntetés június 30-ával jön létre. Itt is volt jogszabályi kötelezettség, 
hogy 6 hónapon belül felül kellett vizsgálni a társulásokat. Áprilisban döntött a 
Polgármesterek Tanácsa, hogy meg kívánja szüntetni. Ehhez minden képviselő-
testületnek kell a minősített többsége, csakúgy, mint a megalakításhoz. A szakmai 
kérdésekre a későbbiekben oda kell figyelni. Ha biatorbágyi intézmény fenntartása 
átkerül társulásba, ott a szakmai kérdésekben is egyetértési joga legyen az 
önkormányzatnak. 
 
Tarjáni István: A három határozati javaslatot egyben teszi fel szavazásra. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás mellett 
(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatokat hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodását. 

A képviselő-testület 2013. június 30. hatállyal elhatározza a Budaörs Kistérség Többcélú 

Társulás megszüntetését és jóváhagyja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást. 

A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a határozat 
melléklete tartalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

társulási megállapodásairól szóló előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület az alábbi társulások tagja kíván maradni: 

1) Biatorbágy-Herceghalom-Etyek Központi Orvosi Ügyelet Ellátását Biztosító Társulás 

2) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
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3) Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás. 

 

1. A Képviselő-testület a Központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló társulási megállapodás 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. A társulási megállapodás 
módosítását a határozat melléklete tartalmazza.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Központi orvosi ügyelet ellátásáról 
szóló társulási megállapodás módosításának aláírására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás valamint a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési 

Társulás társulási megállapodásainak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 

módosításának kezdeményezésére és az így módosított társulási megállapodások 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

Buda-környéki Önkormányzati Társulást 2013. július 1. napjával kezdődően megalapítja és 

annak Társulási Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az alábbi 

kiegészítéssel: 

- A Társulás költségvetési tervezetét minden év január 31-éig kell benyújtani az 

egyetértési joggal rendelkező tagönkormányzatoknak. 

A Buda-környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a határozat melléklete 
tartalmazza. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Buda-környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának aláírására. 

A Képviselő-testület a Társulási Tanácsba a polgármestert delegálja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 

 
10) Az iharosi és fonyódligeti üdülővel kapcsolatos kérelmekről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A kérelmeket a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta. 
Mivel a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv még nem készült el, ismerteti a bizottság 
javaslatait: 
A Biatorbágyi Fúvószenekar és Füzes Néptáncegyüttesért Alapítvány a fonyódligeti 
táborozáshoz kért támogatást. A bizottság támogatja, hogy az iskolai táborok mintájára 
az általános iskolások ingyenesen vehessenek részt az alapítvány által szervezett 
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táborozáson, a többiek pedig fizessék meg a teljes díjat. A Biatorbágyi Tájvédő Kör a 
város lakossága felé nyitott, a Madarak-fák Napjának lebonyolításához nyújtott be 
támogatási igényt. A bizottság támogatta a javaslatot. A Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület augusztusi és szeptemberi 1-1 napos rendezvény lebonyolításához az Iharos-
völgyi tábor ingyenes használata iránti igényét támogatta a bizottság. Az Őszidő 
Nyugdíjas Klub az évenként megszervezett fonyódligeti üdülést szeretné a tavalyi áron 
igénybe venni. A bizottság ezt a javaslatot nem támogatta. 
 
Hozzászólások, javaslatok: 
 
Varga László: Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésből és a határozati javaslatból a 
Tájvédő Kör kérelme kimaradt, erről is kell a határozatban dönteni. Ezt a bizottsági 
ülésen is megállapították. Egyébként utólag hagynák jóvá, mivel a Madarak és fák 
Napját már megtartotta az egyesület az iharosi táborban. A nyugdíjas klub 
támogatásával kapcsolatban egy háttérbeszélgetés során merült fel egy köztes 
megoldás. A bizottságot az vezérelte abban, hogy a kérelmet ne támogassák, mert a 
nyugdíjasokat a teljes árhoz képest jelentős kedvezménnyel kapják így is a szállási 
lehetőséget a fonyódligeti üdülőben, konkrétan a teljes árhoz képest negyedárat kell 
fizessenek. A biatorbágyiak fele árat fizetnek, a nyugdíjas korosztály abból is 50% 
kedvezményt kap. A háttérbeszélgetés során felmerült egy megoldási lehetőség.  
Tekintettel arra, hogy a nyugdíjas klub a nyaralási lehetőséget az idei tarifatáblázat, 
illetve üzemeltetési terv előtt kezdte el szervezni – az emelés mértékére nyilván 
gondolhattak, de konkrét adattal nem rendelkezhettek, nem tudták, milyen költségekkel 
jár ez az idén számukra –, most, egyedi, kivételes alkalommal fizethessék a tavalyi 
nyugdíjas térítési díjat, amely kb. 300.-Ft-tal olcsóbb éjszakánként, mint a jelenlegi. Ez 
eldöntendő kérdéssé vált a testületi ülésen. 
 
Tarjáni István: Erről a módosító javaslatról kér szavazást. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga László módosító javaslatát, mely 
szerint az Őszidő Nyugdíjas Klub 2013. évi fonyódligeti üdülésének térítési díjából 300.-Ft-ot 
személyenként engedjenek el – 9 igen, 3 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – elfogadja.  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, 2 tartózkodás mellett 
(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013. (05.23.) Öh. sz. határozata 

Az iharosi és fonyódligeti üdülővel kapcsolatban 

Biatorbágy Város Képviselő-testületre az Őszidő Nyugdíjas Klub 2013. évi fonyódligeti 

üdülésének térítési díjából 300.-Ft-ot személyenként elenged a Fonyódligeti Tábor Üzleti 

tervében biztosított jogköre alapján. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Fonyódligeti Tábor Üzleti tervében biztosított jogköre 

alapján hozzájárul, hogy a Biatorbágyi Fúvószenekar és Füzes Táncegyüttes általános 

iskolás tagjai – az iskolai táborok mintájára – ingyenesen vegyék igénybe a fonyódligeti 

tábort.   

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Iharos-völgyi Tábor Üzleti tervében biztosított 

jogköre alapján hozzájárul, hogy a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2013. 
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augusztus 24-ére és szeptember 14-ére szervezett közösségi rendezvényeinek céljából 

ingyenesen vegye igénybe az Iharos-völgyi tábort. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Iharos-völgyi Tábor Üzleti tervében biztosított 

jogköre alapján hozzájárul, hogy a Biatorbágyi Tájvédő Kör a Madarak és Fák napja 

alkalmából rendezett közösségi rendezvényeinek céljából ingyenesen vegye igénybe az 

Iharos-völgyi tábort. 

11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza 

Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság, tárgyalta és javasolják a 
képviselő-testületnek elfogadásra. Három eleme van, két iskolai kérelem, illetve a 
Rákóczi Szövetség támogatásáról szóló költségvetési módosítási elem.  
 
Hozzászólások, javaslatok: 
 
dr. Kovács András: Az előterjesztés a bizottsági üléseket követően a testületi ülésre 
készült el. Ez alapján olvasható, hogy a tanulmányi kirándulásra vonatkozó támogatás 
befogadásra került. A Rákóczi Szövetség kérelme átruházott hatáskörben hozott 
döntése volt a pénzügyi bizottságnak. Itt már csak formális döntést kell hoznia a 
testületnek az átvezetéséről. A harmadik, amely a könyvtárfejlesztés támogatásáról szól, 
a két bizottság ellentétes álláspontot javasolt, ezért erre szavazást kell kérnie 
polgármester úrnak. 
 
Fekete Péter: Tájékoztatást ad és érvel a bizottság álláspontja mellett. Az idei év elejétől 
a fenntartói és működtetői feladatok szétváltak a korábban az önkormányzati fenntartású 
Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
fenntartói jogokat a járási központban üzemelő intézményfenntartó központ vette át. 
Számos kisebb, korábban a költségvetésben szereplő tétel volt és lehet, aminek a 
teherviselője nem volt tisztázva és nem lehetett pontosan látni az év elején, ezért a város 
a költségvetésében elhatárolt egy tartalékkeretet azzal az elhatározással, hogy akárhogy 
alakulnak év közben az átadás-átvételi, illetve fenntartóváltási folyamatok, a korábban az 
általuk fenntartott általános iskolában az oktatás színvonala és az ott megszokott 
szolgáltatások színvonala nem csorbulhat. Most két ilyen ügyről van szó. Korábban is 
volt támogatás a tanulmányi kirándulások kapcsán. Az iskola költségvetését ők 
készítették, más keretből támogatta a város, ezért kell most ezt utólag beletenni. A 
tankönyvtámogatás kapcsán a bizottság úgy ítélte meg, hogy az oktatás színvonalának a 
fenntartásához szükséges ennek a keretnek a biztosítása, hogy olyan 
tankönyvcsomagokat tudjanak ősztől megrendelni, ami pedagógiai szempontból 
méltányolható, illetve úgy ítélték meg, hogy ez fontos. Kéri a testületet, hogy mind a két 
javaslatot támogassa. 
 
Varga László: Felveti, illetve igazgató úrnak javasolni – most, hogy kialakult az 
iskolafenntartás, működés helyzete, viszonylag kevés a bizonytalansági tényező – újra 
megfontolni, megpróbálni egy iskolai alapítvány létrehozását. Sajnálatos módon a 
korábban jól működő szülői alapítvány – szerinte az alapítók meggondolatlansága miatt 
feloszlatta saját magát tavaly januárban, így az iskola támogató alapítvány nélkül 
működik. Az ilyen kirándulásokhoz az alapítvány támogatását is igénybe lehetne venni 
vagy továbbgazdagíthatná a támogatást, amit az önkormányzat tud adni. Volt egy 
átmeneti időszak, de most már tisztult annyit a kép, hogy ez életképes kezdeményezés 
lenne.  
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Szakadáti László: Csatlakozik Varga László hozzászólásához azzal, hogy 
visszaemlékezve 10-15 évre, rendszeres probléma május táján az erdei iskolák, 
tanulmányi kirándulások támogatása, legalábbis sokat szoktak vele küzdeni, hogy 
hogyan biztosítsák ezeknek valamelyest támogatását és ne teljes egészében a szülőket 
terheljék. A tankönyvellátási nehézségek is figyelmet érdemelnek. Ezen kívül, ebben az 
évben, látva az eddigieket a képviselő-testület az Oktatási Bizottság javaslatára előrelátó 
módon egy oktatásfejlesztési alapot hozott létre, amelyben az oktatás-nevelés szellemi-
szakmai emelésére is biztosít fedezetet. Úgy gondolja, hogy ezeket a tételeket, 
amelyeket említett és mindannyian szót ejtettek, a következő hónapokban, illetve 
legkésőbb az iskolakezdésre ki kell kristályosítani és biztonságos kereteket kell 
kialakítani. Az iskola is úgy szeret működni, hogy szeptemberben megtervezi az egész 
évét. Próbálják a májusi kapkodó improvizációt elkerülni a következő évben. Ezeket a 
tapasztalatokat, illetve amelyeket ezután szereznek a tankerülettel kapcsolatban, mit 
fizet, mit nem, melyek a szülői igények, mennyit bírnak a szülők, ezeket tegyék a 
bizottság asztalára és szeptember-október hónap folyamán készítsenek olyan 
konstrukciókat, amelyeket a következő évi költségvetésbe úgy lehet beépíteni, hogy arra 
biztonságosan lehessen számítani és ne okozzanak ezen a területen ilyen 
bizonytalanságokat, mert ezeknek csak rontó hatásuk van az egész éves oktató-nevelő 
munkára vonatkozóan. 
 
Dr. Kelemen Gáspár: Az iskolavezetés felé lenne egy javaslata. Mindenképpen 
szükséges lenne egy ún. tanulmányi terv elkészítése, amelyben benne foglaltatik éves 
vonatkozásban egy indokolt tanulmányi kirándulás is. Akkor azzal lehetne menni a 
fenntartó felé, hogy támogatja-e. Az utóbbi időben általában az volt és ezt mindenki 
tudta, hogy az utolsó egy-két hétben nem tudnak mit kezdeni a nebulókkal az iskolában, 
ezért viszik el őket kirándulni. Ennek mindig vannak anyagi feltételei. Úgy gondolja, hogy 
a szülőket kevésbé terhelnék anyagilag, ha az előbb említett tanulmányterv elkészülne, 
amelyre hivatkozva lehetne kérni támogatást a fenntartótól. Magasabb iskolákba ezt így 
szokták csinálni. 
 
Fekete Péter: Tájékoztatóul elmondja, hogy az általános iskolákban is van ilyen, úgy 
hívják, hogy pedagógiai program. Ezzel rendelkeznek is az intézmények, eddig is 
rendelkeztek. Úgy tudja, hogy a tanulmányi kirándulások szervezése szerepel is ebben. 
Beavatkozásukat az indokolja, mivel az idei évből szétvált a fenntartói és működtetői 
szerepkör, ezért a pedagógiai programokat is ennek megfelelően át kell alakítani, 
egyértelműen meg kell határozni, hogy a pedagógiai program melyik eleme, melyik plusz 
feladat vállalása ró majd többletterheket az önkormányzatra, mint működtetőre. Ehhez le 
kell folytatni azokat az egyeztetéseket a fenntartó tankerülettel, hogy mi az, amit 
finanszíroznak. Nyilván, első körben az összes ilyet, ami benne volt eddig is a 
pedagógiai programban, azt megpróbálta az iskola, illetve az önkormányzat is 
érvényesíteni, hogy azt ők fizessék ki. Amire nem látnak esélyt, arra mondták, hogy 
átteszik ebbe a csomagba és ott mögé áll az önkormányzat, hogy ne legyen változás a 
korábbi évekhez képest. Az idei év az, amikor ezeknek a pedagógiai programoknak ez a 
fajta felosztása és új rendszere ki kell alakuljon. Egyébként szerepelt volna a testület mai 
napirendjén is a pedagógiai program véleményezése éppen ilyen szempontból, hogy mi 
az, amit az önkormányzat elfogad és saját finanszírozásából támogat plusz feladatként, 
mivel azonban az egyeztetések folytak, ezért nem állt elő a végleges változat. Van ilyen 
dokumentum, frissítés alatt van, de bizonyos szempontból átmeneti idő van és 
szükségesek az ilyen gyors beavatkozások. 
 
Dr. Kelemen Gáspár: Forszírozná a jövőre vonatkozóan az elkészített, korrekt 
pedagógiai programot, ahogy most hallotta. 
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Tarjáni István: Azon vannak mindannyian, a működtető, az iskola és a fenntartó is, hogy 
olyan pedagógiai program legyen, amely alapján egyértelműen eldönthető, hogy kinek 
mi a feladata. A következő tanévre sokkal egyértelműbb lesz a helyzet. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslatát a 
Biatorbágyi Általános Iskola könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos kérelmére vonatkozóan 
(435eFt, átmeneti időre, minőségi oktatás működési célú céltartalék terhére) – 11 igen, 1 
tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja.  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2013.(V.24.) Ör. számú 
önkormányzati rendeletét – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) 
mellett – megalkotta.  
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
12) Tájékoztatások, javaslatok 

Tarjáni István: Kapott egy kérdést a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok 
ellátásával összefüggésben. Az optimizmus, ami benne volt az év elején az új cég 
alapításával kapcsolatban, most már kevésbé van meg benne. A rezsicsökkentés 
időközben a hulladékszállításra is vonatkozik, ebből kifolyólag azok a partnerek, akik a 
szándékukat fejezték ki, hogy ebben a társulásban részt kívánnak venni, ezt 
visszavonták. Ezekkel a feltételekkel már nem olyan kedvező a cégalapítás. Jelenleg 
árajánlatok bekérése folyik ugyanazoktól a cégektől, akik jelöltek voltak a közös 
hulladékgazdálkodási cég alapításában. Amint ezek az ajánlatok megérkeztek, 
valószínűleg rendkívüli testületi ülés keretében a testület elé fognak kerülni, amelynek 
más napirendi pontja is kialakulóban van. Kb. két hét múlva lesz itt a képviselő-testület 
előtt. Felvetődik a kérdés, hogy nem kell-e közbeszerzést tartani. Ha 100%-os 
önkormányzati tulajdonú cégtől kérnek ajánlatot, arra nem vonatkozik a közbeszerzési 
törvény, az ajánlatkérés elegendő ebben az esetben. Egy ajánlat már beérkezett, a 
másik kettőt várják, ahogy megérkezik, a képviselő-testület elé fog kerülni és meg lehet 
hozni a döntést. Biatorbágyon a hulladékszállítás július 1-jétől is biztosított lesz és 
legalább olyan színvonalon, ha nem jobb színvonalon, mint jelenleg. Az ár a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés kapcsán nem lesz magasabb, mint a jelenlegi díj. 
 
Nagy Tibor: A rezsicsökkentéssel kapcsolatban megemlíti, hogy a választókerületéből 
minden családdal tudott beszélni és sajnos lesújtó kép kezd kialakulni, ugyanis a válság 
elérte Biatorbágyot is. Körzetében a családok 60-70%-a elég nagy bajban van. Javasolni 
fogja, hogy a jövő évi költségvetésnél a szociális alapot feltétlenül emeljék meg 5 millió 
Ft-tal. Idejében jelzi majd és reméli, hogy a testülettől támogatást fog kapni. Elmondja, 
hogy nem 10%-os rezsicsökkentésre lenne szükség, hanem jóval többre, de ezt is 
köszönik a kormánynak. Nagy nehézségek árán tudják a családok kifizetni, szinte nem is 
költenek másra, csak a rezsire, illetve az élelmiszerre. A temetkezéssel kapcsolatban 
jelezték felé, hogy nem tudják kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket. Itt nem a 
szociálisan rászorulókról van szó, hanem a középosztálybelieknek is nagy terhet jelent. 
A 300-400eFt közti temetkezéseket az emberek nehezen tudják kifizetni és vannak, akik 
szégyellnek bejönni az önkormányzathoz és egy életre eladósodnak. Ezzel kapcsolatban 
elkészített egy beadványt és a miniszterelnökségi hivatalnak el fogja küldeni egy olyan 
megoldásról, hogy hatósági árat vezessenek be és a végösszegből 20%-os csökkentést 
feltétlenül eszközöljenek. Amit most megalkottak rendeletet, a szociálisan rászorulókra 
érvényes ugyan, de nem tartja jó dolognak, hogy a hozzátartozók ássák ki a sírt, mert 
nem méltó. Reménykedik benne, hogy a levelével valamilyen hatást el fog érni, minden 
embert érint. Több mint 10 család említette neki, hogy köszönetüket fejezik ki jegyző úr 
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felé. Szerinte ilyen még nem fordul elő, hogy megköszönik azt az emberséges 
hozzáállást, amit jegyző úr velük szemben tanúsított.  
 
Dr. Palovics Lajos: Köszöni a tájékoztatást, de az a kérdése is lenne, hogy ebben az 
esetben a szerződéskötések hogyan fognak zajlani? Amikor a Saubermacher Bicske Kft. 
befejezi itt működését, akkor a szerződéses állomány adatait átadja-e az új 
szolgáltatónak – akkor ez felgyorsulhat – vagy teljesen nulláról indul a szerződéskötés? 
A szerződésük lejárta miatt erről tudni kell. 
 
Tarjáni István: Erről döntést fog kérni a képviselő-testülettől. A Saubermacher Kft. nem 
szeretné ingyen átadni az adatbázist. Amikor az ajánlat megérkezik, lehet róla dönteni, 
hogy meg kívánják-e vásárolni. 
 
Dr. Kelemen Gáspár: A hétvégén voltak a pünkösdi pincenapok, átadásra került a 
Kunyik pince. Az önkormányzat sok pénzt fordított erre. Nem tudja, mi a célja a 
képviselő-testületnek ezzel a helyiséggel kapcsolatban. Azt hallotta, rendezvényekre 
adják ki. Amennyiben nem kötődik személyhez a pincének a gazdája, akkor mindenfajta 
ottani rendezvény amortizálni fogja a helyiséget, javaslata, hogy Molnár Jánost, a 
Városgondnokság vezetőjét bízzák meg a pince gazdájának, aki szívesen vállalná és 
odafigyelne az állagmegóvásra. 
 
Tarjáni István: Ha odaértek, hogy a Kinyik pince üzemeltetésével kapcsolatos kérdés 
napirenden lesz, erre ki lehet térni. 
 
Szakadáti László: A pünkösdi nyitott pincéket a Bia Veritas Borkultúra és Tájvédő 
Egyesület szervezte idén is. Az önkormányzat azon a ponton kapcsolódott hozzá, hogy 
megragadják az alkalmat arra, hogy a Kunyik pincét hozzák rendbe és avassák fel, 
hozzák be a város vérkeringésébe. Segítettek egy kis használati térképpel, illetve 
plakátokkal a rendezvény megszervezésébe. Az összes többit, buszközlekedést és 
egyebeket, azok költségeit mind az egyesület vállalta. Hirtelen ötlet és nagy munka 
eredményeképpen, amit a városüzemeltetési csoport Molnár János vezetésével 
végeztek el, sikerült rendbe tenni, az áramot bevezetni, mindenki számára elfogadhatóvá 
tenni a létesítményt. További ötletek lehetségesek, most indul meg sokaknak a 
fantáziája, hogy mi mindenre lehetne használni. Olyasmire kell használni, ami a 
közösséget erősíti Biatorbágyon, még pedig a borkultúra, a növénytermesztés, a 
mezőgazdaság tiszteletén és szeretetén alapuló közösségnevelés folyjon. Mindezek 
előtt állnak, nincsenek kényszerhelyzetben, hogy a programot azonnal elkészítsék és 
folytassák, de mindenkinek várják az ötletét, akinek ezen a területen alkotó elképzelése 
van. 
 
13) Tájékoztatások, javaslatok 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak további kérdése, 
észrevétele, hozzászólása, javaslata nem volt. 
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-kor bezárta és a további napirendi pont 

megtárgyalására zárt ülést rendel el. 
 
 

K.m.f. 
 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 


