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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. május 30. napján, 14:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterven kívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla   bizottság elnöke 
Farkas-Gáspár Mónika   bizottság tagja 
Koleszár Kázmér  bizottság tagja 
ifj. Mohácsy István  bizottság tagja 
 
Tarjáni István  polgármester  
dr. Kovács András  jegyző  
Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 
Zink Olivia  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság négy 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 14:08 órakor megnyitotta. Lóth Gyula bizottsági tag 
távollétét jelezte. A jegyzőkönyv hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Szavazásra bocsátotta a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
napirendet elfogadta. 

Napirend: 
 

1) Településrendezési szerződésekről: 

a. CTPark cégcsoport 

b. Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. 

c. SIKA Hungária Kft. 

2) A TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről a Biatorbágy 

2011/60 hrsz-ú ingatlanra 

3) A Viadukt SE kérelméről 

4) Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola előkészítéséről 
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5) Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város közigazgatási területén, 

menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosítására” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárásról 

 

1) Településrendezési szerződésekről   

Tarjáni István: Kérte az 1c.) pont napirendről való levételét a SIKA Hungária Kft.-vel való 
egyeztetés lefolytatásának hiányában. 

a. A CTPark cégcsoporttal kötendő településrendezési szerződésről 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

84/2019. (V. 30.) határozata 
 

Településrendezési Szerződésekről – A CTPark cégcsoporttal kötendő 
településrendezési szerződésről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a CTPark cégcsoporttal kötendő 
településrendezési szerződésről szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

b. A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft.  

ifj. Mohácsy István: Bejelentetést tett, hogy a Kemenes Kft. tulajdonosaival rokoni 
érintettség miatt fennálló összeférhetetlenségre való tekintettel nem kíván a tárgyban 
szavazni. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szavazás:  

 
A bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor, ifj. Mohácsy István összeférhetetlenség miatt nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

85/2019. (V. 30.) határozata 
 

Településrendezési Szerződésekről – A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel 
kötendő településrendezési szerződésről 
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A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Kemenes Cukrász Manufaktúra 
Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről szóló előterjesztést és a kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

2) A TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről a Biatorbágy 
2011/60 hrsz-ú ingatlanra 

Tarjáni István: Tájékoztatta a bizottságot, hogy adminisztratív jellegű kérelemről van szó, 
mivel a Földhivatal kérése alapján a vezetékjog alapításához a képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

86/2019. (V. 30.) határozata 
 

A TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről a Biatorbágy 2011/60 
hrsz-ú ingatlanra 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy 2011/60 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről 
szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé. 

3) A Viadukt SE kérelméről 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Érdeklődött, miért került a kérelem ismételten a bizottság elé? 
 
Tarjáni István: A korábbi kérelemből nem derült ki, hogy egy multifunkcionális 
pályakarbantartó gép beszerzéséről van szó, amely nem csak műfüves, hanem füves pálya 
kezelésére is alkalmas. A gépbeszerzés ilyen módon tehát független a korábban célként 
megjelölt iharosi pálya megépítésétől.  
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

87/2019. (V. 30.) határozata 
 

A Viadukt SE kérelméről – a pályakarbantartó gép (traktor) beszerzésével összefüggő 
támogatásról 
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A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Viadukt SE kérelméről szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé. 
4) Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola előkészítéséről 
 
Tarjáni István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) többször is kért tájékoztatást a 
projekt kapcsán. A BMSK Zrt. tájékoztató levele az OKB ülését követően érkezett, azonban a 
mai napon tartandó képviselő-testületi ülésre ismertető anyagként beterjesztésre kerül. A 
tájékoztatás alapján a közbeszerzési dokumentáció a Miniszterelnökség részére ellenőrzés 
céljából megküldésre került, melynek folyamán még lehetősége van észrevételek 
megtételére. A Miniszterelnökség jóváhagyó tanúsítványa birtokában azonban a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítható. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

88/2019. (V. 30.) határozata 

Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola előkészítéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta az új 16 tantermes 
általános iskola előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

5) Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosítására” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárásról 

 
dr. Kovács András: A tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás hirdetménye alapján egy ajánlat 
érkezett. A Homm Kft. ajánlata megfelelt a kiírásban foglaltaknak, ezért a tárgyalás az 
ajánlattevővel a héten megkezdődhetett. Jelenleg már csak a végső ajánlati ár benyújtása 
van hátra. A bírálat várhatóan júniusban a képviselő-testület elé beterjesztésre kerülhet. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

89/2019. (V. 30.) határozata 
 

Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város közigazgatási területén, 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosítására” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárásról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a „Közszolgáltatási 
szerződés Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés biztosítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót. 

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
14:20 órakor a bizottsági ülést berekesztette.  
  

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


