
  Város Képviselő -testülete  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/113,142  
 Fax: 06 23 310-135 •E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 Iktatószám: T-63-22/2013. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 22-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Fekete Péter  képviselő 

Dr. Kelemen Gáspár  képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Dr. Palovics Lajos  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Varga László  képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 

Dobosy Gáborné  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

    

 
Az ülésen nem jelent meg: 
Koleszár Kázmér  képviselő (távolmaradását előre jelezte) 

Dr. Lehel István  képviselő (távolmaradását előre jelezte) 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Regős Zoltánné   Gólyafészek Bölcsőde vezetője 
Fabók Gézáné  lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Kanaki Lefter görög nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Popovics Tibor  ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Tamás Gábor  főépítész 

Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 

Berényi Ildikó  építéshatósági osztályvezető 

Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 

Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Szádváriné Kiss Mária Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője 

Korbuly Klára   Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vez. 

Hingyiné Molnár Ildikó  Benedek Elek Óvoda részéről 
Tóth Attila Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti  

 

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

határozatképes, az ülést 1608 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval megegyezően.  
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Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, a meghívó szerinti 

napirendet teszi fel szavazásra. 

 

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

1) Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról 

Előadó: polgármester 

 

2) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

3) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy város közigazgatási területén 
hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások ellátására 
Előadó: polgármester 

 

4) A Biatorbágy Város Önkormányzata által indított „Vállalkozási szerződés a 

KMOP-5.2.1./B.-09-2f-2010-0012. sz. „Biatorbágy funkcióbővítő 

városfejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló építési munkák 

kivitelezésére 3 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt) 

Előadó: polgármester 

 
 

1) Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Röviden összefoglalja, hogy miért van a képviselő-testület előtt. Ez is az 

egyik oka a mai rendkívüli testületi ülésnek. Ismét megnyílt az MLSZ műfüves pályaépítési 

pályázata, amely már korábban is néhányszor nyitva volt. Akkor nem döntött úgy a testület, 

hogy ezen indulni kíván. Most ismét javaslatot tesz arra, hogy ezen induljanak el. A helyszín 

a Kolozsvári úti sportpálya lenne, ahol egy 20x40-es műfüves pályát építenének ezzel a 

pályázattal. Ha valaki emlékszik, az ún. TAO-s pályázat keretében ez már benyújtásra került, 

így most ezt az elemet abból kivennék és ebből a pályázatból építenék meg. Ez így 

belátható időn belül – néhány hónapon belül – elkészülhet, amely annyit jelent, hogy 

tavasszal már használatba lehetne venni. Ezt a TAO-s pályázatról még nem lehet 

megmondani, hogy az mikor tud megvalósulni, ezért praktikus, hogy most indítsák el. Arról, 

hogy a TAO-s pályázatot nem befolyásolja hátrányosan, a sportegyesület elnöke 

nyilatkozott, aki a TAO-s pályázatért felelős. A keret, amely az önrészt biztosítaná, az pedig 

a futópályára biztosított 40 millió Ft-os keret. A 20x40-es pályának 9 millió Ft az önrésze. 

 

Nagy Tibor képviselő megérkezett. 
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Dr. Palovics Lajos: Ahogy bizottsági ülésen már elmondta, látható volt, hogy nincs esélye, 

hogy a TAO-s pályázat keretében megcélzott fejlesztéseket végre lehessen hajtani, a 

töredéke se jött össze az ehhez szükséges pénznek. A futópályára félretett 40 millió Ft-ot 

javasolta július 1-jéig, amíg ennek a pályázatnak a lehetőségei lejártak, akkor ezt az 

úthálózatuk javítására, utak építésére vagy felújítására fordítsák. Ezt a képviselő-testületi 

többség nem fogadta el. Ezen kívül is több olyan dolog történt, amely többletkiadásokat 

jelentett képviselő-testületüknek, tehát szükség van erre a pénzre. Ez az egyik oka, hogy 

nem javasolja, a másik, hogy számos fontosabb dolog van, adott esetben iskolaügyek, hogy 

azokat finanszírozzák most vagy a következő esztendőben. Továbbá, mintegy 1300 

magyarországi település számára nyílik meg ez a pályázati lehetőség. Ha jól emlékszik az 

előterjesztéshez fűzött anyagban mintegy 100 pályázat lesz támogatható. Nagyon kevés az 

esélye annak, hogy ebben Biatorbágy nyerne. Eleve nagy településcsoportok, különböző 

kistérségek vannak, amelyek hátrányos helyzetük miatt kifejezetten erősen támogatandónak 

jelölt meg a pályázati hirdetmény, ezért sem célszerű – véleménye szerint – ezen a 

pályázaton elindulni. 

Tarjáni István: Két kiegészítést tesz. Nem említette, hogy a testületi ülést megelőzően a 

Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta és 

támogatta ezt a napirendet. A TAO-s pályázatról annyit, hogy halasztást kapott a pályázó, 

még nem zárult le. Egyébként nem érti a logikát. Ha nem indulnak, akkor biztos nem 

nyernek, ha indulnak, van esélyük nyerni. 

Varga László: Részben megelőzte polgármester úr a véleményével, amit szeretett volna 

mondani. Talán emlékeznek rá azok, akik részesei voltak a nyári, arról szóló vitának, hogy 

mi is legyen ennek a futópálya fedezetnek a sorsa. Voltak képviselők, akik már akkor, előre 

siratták az egész pályázatot és már akkor előre elköltötték volna, mielőtt bizonyossá vált 

volna, hogy egyáltalán bármiféle határidőből vagy az összeg előteremtéséből kicsússzanak. 

Ő már akkor is azt mondta, hogy nem tartja indokoltnak ellene drukkolni egy olyan 

fejlesztésnek, amely a városnak, a méreteihez képest nem nagy anyagi terhet jelent, 

ugyanakkor nagyon minőségi változást hozna a sportolási lehetőségben. Most ott tartanak, 

hogy most belátható, hogy ebben az évben nem valósul meg, ez az összeg felszabadul. 

Ennek most kb. ¼-ét kellene költsék erre a részberuházásra, amelyből szintén a sportolási 

lehetőségek minősége, különösen a téli sportolási lehetőség javulna. Azt gondolja, ez 

mindenképpen megéri és már megint előre siratni azt, hogy úgysem fog sikerülni, ezért aztán 

ne is induljanak, megint ellendrukkerkedésnek érzi pl. Palovics képviselő úr részéről. Azt 

meg, hogy hogyan keveri bele az iskolafinanszírozás kérdéseit pont ő, végképp nagyon 

meglepi. Miután ez a képviselő-testület 2010 októbere óta sok egyéb mellett az egyik 

legkiemeltebb feladatának azt tekinti, hogy az iskolafejlesztés, iskola-átalakítás 

finanszírozását megteremtse, szemmel láthatóan a lehetőségekhez és a korábbi 

eredményekhez képest ráadásul igen nagy sikerrel. Ha valakinek a szájából 

iskolafinanszírozásról, logikai és pszichés fejtegetések hiteltelenül hangzanak, az a Palovics 

képviselő úr. Ő mindenképpen támogatná mint képviselő és mint az ifjúsági és sport 

bizottság elnöke is a füves pálya létesítéséért való harcba szállást, vagyis a pályázaton való 

indulást. Aztán majd még mindig eldönthetik, ha nyertek a pályázaton, hogy a polgármester 

aláírja-e a szerződést. 
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Nagy Tibor: Elöljáróban elmondja, hogy maximálisan támogatja a pályázatot, sőt szeretne 

rálicitálni, bár ennek szerinte már elmúlt az ideje, ugyanis az a helyzet, hogy amint látja, 

november 11-ig be kell adni. Legszívesebben a nagy műfüves pályát támogatná, mert nem 

nagyon bízik a Viadukt SE TAO-s pályázatában. Ez nem ellendrukkerkedés vagy 

drukkerkedés. Már akkor is elmondta, hogy nem fog az a pénz összejönni, bár szurkol neki. 

Ha előbb jött volna ez a lehetőség, a nagy műfüves pályát támogatná, mert ha ténylegesen 

nem sikerül a TAO-s pályázat, Biatorbágyon 10 éven belül nem lesz műfüves nagy pálya, 

viszont a gyerekeknek rendkívül szükség lenne rá, de ezt a kisebb műfüves pályát is 

maximálisan támogatja.  

Dr. Palovics Lajos: Tudatos félremagyarázásról van szó a szavait illetően. A futópályát, 

egészen pontosan egy atlétikai pálya megépítését igencsak támogatná, ha erről lenne szó. 

Ugyanakkor tudja, hogy futballozni nemcsak műfüvön, hanem füvön is lehet, sőt, a nagy 

bajnokságokat (Európa-bajnokság, világbajnokság), még a nem olyan nagy magyar 

bajnokságokat is nem műfüves pályákon, hanem természetes füves pályákon játsszák. Az 

iskolát azért mondta, mert a többletkiadásokra utalt, mégpedig, hogy az iskolaépítéssel 

voltak többletkiadásaik, amelynek fedezetét valahonnan el kell venni. A továbbiakban úgy 

gondolja, hogy füvön is lehet futballozni, ott a hely fű alapon is rendelkezésre áll a futballozni 

óhajtóknak, ahol ez a műfüves futballpálya megépülne. Harmadsorban igen fontosnak tartja, 

hogy ne csak kátyúzzanak bizonyos utcákat, hanem azokat építsék meg. Erre neki minden 

problémák mellett, azokkal a problémákkal, hogy valamikor választási ellenfelek voltak, joga 

van elmondani a véleményét. Ő nem bántott senkit, nem kell őt sem bántani.  

Barabás József: Belegondolva, Palovics úrnak is nagyon sok mindenben igaza van, 

ugyanúgy a Varga úrnak is, de megütötte egy gondolat a fülét, hogy elmondja, milyen kis 

pénzt kell hozzátenni, a többit pályázaton lehet nyerni. Ennek örül, csak azt nem érti, hogy 

amikor 16%-os pályázatot megnyerve átadták, azt miért engedték a kezükből kicsúszni? A 

860 millió Ft-os beruházás miért csúszott ki a kezükből? Már 4 éve ezzel foglalkoznak. Az 

ütötte meg a fülét, hogy ez a pénz, amit ők nyernének, milyen jó lenne, mert csak 30%-ot kell 

hozzáadni, a másik nagy pályázat elúszott. Majd lehet mesélni, mert nem lesz abból semmi. 

Tarjáni István: Javasolja, hogy további vita nélkül szavazzanak. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarjáni István ügyrendi javaslatát, 
mely szerint további vita nélkül szavazzanak – 6 igen, 4 tartózkodás mellett (10 képviselő 
volt jelen a szavazáskor) – elfogadta. 
 
 
Tarjáni István: Szavazást rendel el a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Bizottság által támogatott javaslatot, mely szerint pályázaton induljanak.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 tartózkodás mellett (Dr. 

Kelemen Gáspár képviselő nem szavazott, 10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a 

következő határozatot hozta. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2013. (X.22.) önkormányzati határozata 

Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a műfüves 
futballpálya építésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést. 

I. A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására a 
Kolozsvári úti sportkomplexum területén 20x40 m-es méretű műfüves labdarúgó pálya 
létrehozása érdekében. 

II. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt a Kolozsvári úti sportkomplexumra 
elkülönített 40.000.000 Ft-os keretösszegből 9.000.000,- Ft összegig biztosítja. 

III. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 11. 

2) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Az előterjesztés a képviselők előtt van. Egy adminisztratív feladatuk van 

ezzel kapcsolatban, amit a cégbíróság kért.  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén a vitát lezárja.  

Az alapító okirat módosítására vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, 1 tartózkodás mellett (10 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2013. (X.22.) önkormányzati határozata 

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal alapító okiratának módosítása 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány 

Alapító Okiratát a Budapest Környéki Törvényszék 17.Pk.60.158/1998/32. számú 

végzésében foglaltaknak megfelelően módosítja. 

I. Az Alapító Okirat 6.b9.) pontjának első mondata az  alábbira módosul: 

„b9) A Kuratórium a döntéseit - a fenti kivételtől eltekintve -  egyszerű  szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő 

alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.” 

II. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete 

tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 25. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy város közigazgatási területén 

hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások ellátására 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Röviden összefoglalja, hogy miért írnak ki közbeszerzést erre a területre. Az 

idei év elején még az volt a képviselő-testület szándéka, hogy erre a feladatra saját céget 

hoz létre. Ez időközben a jogszabályi változások következtében ellehetetlenült, ezért kötöttek 

már a második félévre is – ideiglenes időtartamra – szerződést a jelenlegi szolgáltatóval, az 

AHK Kft-vel. Mivel ez december 31-én lejár, ezért kell ezt a szolgáltatást újra 

megpályáztassák. Azokat a szolgáltatókat hívták meg, akik a környéken alkalmasak ennek a 

feladatnak az ellátására. Ugyanezeket keresték meg egyébként a saját cég alapításának 

szándékával is. A napirendet tárgyalta az ülést megelőzően a Településfejlesztési, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság és támogatta a közbeszerzés kiírását egy 

módosító javaslattal, amely úgy hangzik, hogy vasárnap és ünnepnapokon ne végezzen 

szolgáltatást a szolgáltató. Ő is így terjeszti a képviselő-testület elé, tehát befogadja a 

módosító javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem lévén a vitát lezárja és ezzel a módosítással teszi fel 

szavazásra a közbeszerzés kiírását. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2013. (X.22.) önkormányzati határozata 

Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy város közigazgatási területén 

hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások ellátására 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy város 

közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások ellátására 

megindítandó közbeszerzési eljárásról szóló napirendet. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Biatorbágy város közigazgatási területén hulladékgyűjtés 

és kapcsolódó szolgáltatások ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

89.§ (2) d.) pontja alapján megindításra kerülő közbeszerzési eljárás részvételi felhívását 

azzal a kiegészítéssel, hogy a szolgáltató vasárnap és ünnepnapokon ne végezzen 

szolgáltatást. 

A közbeszerzési felhívást a határozat melléklete tartalmazza. 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, 

észrevétele, javaslata nem volt. 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 16
25

-kor bezárja és a további 

napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

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


