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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester 

Szakadáti László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Fekete Péter  képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Dobosy Gáborné városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

 
 

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

határozatképes, az ülést 904 órakor megnyitja. 

Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pont elé kerüljön felvételre - A Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás módosításáról - 

napirend. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat nem érkezett, az általa 

elhangzott napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, egyhangú szavazás 
mellett (7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – a 
következő napirendet fogadta el: 
 
 
 
Napirend: 
 

1) A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 
módosításáról 
Előadó: polgármester 

2) A Szily kastélyban kialakítandó iskolai tantermekkel összefüggő kérdésekről - A 
"Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása" 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 
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1) A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 

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

 
Tarjáni István: Legutóbbi tanácsülésen a tanács úgy döntött, hogy a társulás 

megszűnésének időpontját 2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja elszámolási okokból. 

Nem Biatorbággyal van elszámolási probléma. A módosítást a testületeknek is el kell 

fogadni, melyhez minősített többség szükséges. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, egyhangú szavazás 

mellett (7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2013. (07.23.) Öh. sz. határozata 

A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodás 
módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Budaörs Kistérség 
Többcélú Társulási Megállapodás megszüntetéséről szóló döntés módosítását. 

A képviselő-testület módosítva korábbi 87/2013.(05.23.) Öh. számú határozatával 
jóváhagyott döntését 2013. augusztus 31. 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. augusztus 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, 

észrevétele, javaslata nem volt. 

Tarjáni István: A nyilvános ülést 906-kor bezárta és a további napirendi pont 

megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 


