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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én, 
a biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott 
rendkívüli 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 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Dr. Palovics Lajos  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Varga László  képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Dr. Botond Gábor Fővárosi Vízművek Zrt. részéről (1. napirendi pontnál) 

Poldermann Petra Fővárosi Vízművek Zrt. részéről (1. napirendi pontnál) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel 

határozatképes, az ülést 16 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval megegyezően.  

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, a napirendi javaslatot teszi 

fel szavazásra. 

 

Szavazás: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – 
a következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1) A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a biatorbágyi szennyvíztisztító-telep intenzifikálása 

érdekében megkötött szerződés módosításáról  
Előadó: polgármester 

2) A lisztérzékenység szűrésével összefüggő kérdésekről 
A CÖDIMED Kft. megbízási szerződés módosításáról  
Előadó: polgármester 
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3) A közétkeztetés szolgáltatás biztosítására indított közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról (zárt ülés) 
Előadó: polgármester 

 

1) A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a biatorbágyi szennyvíztisztító-telep intenzifikálása 
érdekében megkötött szerződés módosításáról  
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Objektív okok miatt a szerződést nem tudja a Biatorbágyi Vízművek Kft. 

határidőre teljesíteni. Az objektív ok az, hogy a Kft. végelszámolása nem történt meg, amely 

finanszírozást nyújt a bővítéshez. Ezt módosítják most ebben a szerződésben oly módon, 

hogy ahhoz a feltételhez kötik, ahogy a végelszámolás megtörténik, akkor fog megindulni 

ennek a fejlesztésnek a kivitelezése. Ezt megelőzően a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 

Bizottság ülést tartott, ahol tárgyalta ezt a napirendet is és a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja a módosított szerződést. Köszönti a napirendnél a Fővárosi Vízművek 

képviseletében megjelenteket. Amennyiben a Képviselő-testület tagjainak kérdése van 

hozzájuk, akkor természetesen állnak rendelkezésre.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Nagy Tibor: Jegyző úrtól tájékoztatást kér, hogy az elszámolást a Kft-vel miért nem történt 

meg, illetve hogyan áll most ez az ügy. Részletesebb tájékoztatást kér, mert bizonyos 

tájékoztatást kaptak, de az kevés. Tehát, hogyan áll ez az ügy és mi az oka annak, hogy ez 

nem történt meg idáig. 

Tarjáni István: Valószínűleg nem jegyző úr fog válaszolni, hanem a vízművek kft. 

képviseletében megjelentek.  

Dr. Botond Gábor: Jelen pillanatban a végelszámolás folyamatában volt egy fontos 

mozzanat, még pedig az, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

elrendelt egy díjvizsgálatot, amely díjvizsgálat abból adódott, hogy volt egy 

jogszabályváltozás a korábbiakban, amely nem egyértelműen szabályozta, hogy a 

korábbiakhoz képesti díjat hogyan lehet meghatározni kéttényezős vagy egytényezős 

formában, vagy be vannak fagyasztva a díjak. E tekintetben a Kft. és a Magyar Energetikai 

Hivatal más állásponton volt. Ebből volt egy bírósági per és ez a per az, amelynek a 

lezárulását meg kellett várni, hogy a végelszámolás tovább folytatódhasson. 

Tarjáni István: Úgy látja, hozzászólás, javaslat nincs, a vitát lezárja és az eredeti határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás:Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, 1 tartózkodás 

mellett (11fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2014. (IX.29.) határozata 

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a biatorbágyi szennyvíztisztító-telep intenzifikálása 

érdekében megkötött szerződés módosításáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2013. 

június 16-án, a biatorbágyi szennyvíztisztító-telep intenzifikálása érdekében megkötött 

szerződés módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2) A lisztérzékenység szűrésével összefüggő kérdésekről 
A CÖDIMED Kft. megbízási szerződés módosításáról  
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta a testületi ülést 

megelőzően és javasolja a testületnek elfogadásra. Bevezette a képviselő-testület az 

Egészségügyi Bizottság javaslatára több mint egy éve ezt a szűrést abban a korosztályban, 

ahol ezt a szakma előírja és az a létszám, amely a szerződésben meghatározásra került, az 

magasabb, mint ahányan a szűrésben részt szeretnének venni, ezért kell, hogy erről a 

testület döntsön, plusz finanszírozást kell hozzá biztosítani, hogy minden biatorbágyi 

gyermeket lehessen szűrni ebben a témában. A bizottság szintén javasolja a testületnek a 

szerződés ilyen irányú módosítását. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: A szerződés-módosításban egy dátum elírásra került. Nem 2012. 

március 27., hanem 2014. május 27. Ez javításra fog kerülni.  

Tarjáni István: Több hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja. A szerződés-módosítást teszi 

fel szavazásra. 

Szavazás: 

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

(11fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2014. (IX.29.) határozata 

A lisztérzékenység szűrésével összefüggő kérdésekről 

A CÖDIMED Kft. megbízási szerződés módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cödimed Kft 

megbízási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a szűrővizsgálat elvégzésének költségét 

az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből 532.500.- forintig biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának 

aláírására. 
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Dr. Palovics Lajos: Ügyrendi indítványa van. Kéri polgármester urat, szíveskedjék a 

jelenlévő állampolgárnak szót adni. Mind a programjukban, mind más módon, 

ciklusprogramban és úgy, amúgy hirdetik azt, hogy mindenkit meg kívánnak hallgatni. Ha 

nem tartja be polgármester úr azt, hogy minden ülésen beszámol a végrehajtott 

határozatokról, akkor nem muszáj ragaszkodni ehhez a dologhoz, hogy rendkívüli ülésen 

nincs állampolgári bejelentés, amely a helyi jogszabályban sincs így megfogalmazva, hanem 

arról van szó, hogy minden ülés elején van egy ilyen, mint ahogy minden ülés elején is a 

polgármester tevékenységéről szóló beszámolónak és a végrehajtott határozatokról szóló 

beszámolónak is szerepelni kellene. Kéri, hogy hallgassa meg a jelenlévő és szólni kívánó 

állampolgárt. 

Tarjáni István: Mivel több esetben előfordult már ugyanilyen kérés és egy esetben sem 

teljesítette, hiszen akkor eltérnének a Szervezeti és Működési Szabályzatuktól, így ez 

esetben sem tud kivételt tenni, hiszen akkor azokkal járna el szabálytalanul, akiket korábban 

ugyanilyen oknál fogva elutasított. Azt a választ tudja adni, hogy tartja magát ahhoz a 

szabályhoz, amit eddig is alkalmazott, tehát rendkívüli ülések esetén nincs mód állampolgári 

bejelentés tételére. Írásban megteheti.  

Az ülést 1614-kor bezárja és a további napirend megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel 

el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 


