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Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2010. augusztus 23-
án 1700 órai kezdettel, a Városházán megtartott üléséről.

Jelen voltak:
• Dr. Kelemen Gáspár a bizottság elnöke
• Kecskés László bizottsági tag
• Koleszár Kázmér bizottsági tag
• Koósné Lévai Ildikó bizottsági tag
• Wágenszommer István alpolgármester
• Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető
• dr. Révész Zoltán bizottsági referens

Dr. Kelemen Gáspár az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes.

A  Bizottság  ülésén  4 igen  szavazat  mellett  (4 bizottsági  tag  volt  jelen  a  szavazáskor)a 
következő napirend került elfogadásra:

1.) A 3. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatról (zárt ülés)

2.) A Népegészségügyi Program primer prevenció keretében kiírt pályázat elbírálásáról 
(zárt ülés)

3.) Tájékoztató  Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  2010.  évi  költségvetésének  I. 
féléves végrehajtásáról

4.) Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  ösztöndíjpályázat  2011  évi 
fordulójához

5.) "Funkcióbővítő  rehabilitáció”  KMOP-2009-5.2.2/B  kódszámú  Pest  megyei 
településközpontok  fejlesztése  –  integrált  településfejlesztés  Pest  Megyében  című 
pályázattal összefüggő kérdésekről

a.) A jövőbeni falumúzeum kialakítását szolgáló épület megvásárlásáról

b.) A Városfejlesztő Társaság megalakításáról

6.) A  Biatorbágyi  Vízművek  Kft.  ügyfélszolgálati  irodájának  2051  Biatorbágy, 
Szabadság u. 76. sz. alá telephelyként történő bejegyzéséről

1.) A 3. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatról (zárt ülés)  

A napirend zárt ülés keretében került megtárgyalásra.

2.) A Népegészségügyi Program primer prevenció keretében kiírt pályázat elbírálásáról   
(zárt ülés)

A napirend zárt ülés keretében került megtárgyalásra.



3.) Tájékoztató  Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  2010.  évi  költségvetésének  I.   
féléves végrehajtásáról

A Bizottság 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

4.) Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  ösztöndíjpályázat  2011  évi   
fordulójához

A Bizottság egyhangú szavazással (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja a 
pályázathoz történő csatlakozást.

5.) "Funkcióbővítő  rehabilitáció”  KMOP-2009-5.2.2/B  kódszámú  Pest  megyei   
településközpontok  fejlesztése  –  integrált  településfejlesztés  Pest  Megyében  című 
pályázattal összefüggő kérdésekről

a.) A jövőbeni falumúzeum kialakítását szolgáló épület megvásárlásáról

b.) A Városfejlesztő Társaság megalakításáról

A Bizottság egyhangú szavazással (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja a 
határozati javaslatok elfogadását.

6.) A  Biatorbágyi  Vízművek  Kft.  ügyfélszolgálati  irodájának  2051  Biatorbágy,   
Szabadság u. 76. sz. alá telephelyként történő bejegyzéséről

A  Bizottság  –  Wágenszommer  István  alpolgármester  szóbeli  előterjesztése  alapján  – 
egyhangú szavazással (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja a Biatorbágyi 
Vízművek  Kft.  ügyfélszolgálati  irodájának  2051  Biatorbágy,  Szabadság  u.  76.  sz.  alá 
telephelyként történő bejegyzését.

Biatorbágy, 2010. augusztus 24.

Dr. Kelemen Gáspár dr. Révész Zoltán
Ügyrendi Bizottság elnöke bizottsági referens


