
Iktatószám:T-6-12/2010

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Palovics Lajos polgármester
Wágenszommer István alpolgármester
Dr. Lelkes Péter alpolgármester
Makranczi László jegyző
Barabás József képviselő
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Fekete Péter képviselő
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Koósné Lévai Ildikó képviselő
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Tarjáni István képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Az ülésen nem jelent meg:
Dr. Győri Gábor képviselő
Kecskés László képviselő, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Kanaki Lefter Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottak:
Benedek Marianne  Adóügyi Osztály vezetője
Berényi Ildikó  Építéshatósági Osztályvezető
Dr. Kovács András Igazgatási Osztályvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó
Tóth Attila Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője
Palovics Teréz Benedek Elek Óvoda vezetője

Dr.  Palovics  Lajos: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon délután 3 és 4 óra között aláírták a 



Dévay  utcai  óvoda  adásvételi  szerződését,  amelyre  már  pénteken  meghívta  az  eladót  és 
ügyvédjét, valamint az érintett bank képviselőjét, ezért került a Dévay Gy. u. 1. szám alatti óvoda 
tulajdonjogának rendezéséről, vételi (opció) jog gyakorlásáról szóló napirend a meghívó végére. 
Nem  vált  mégsem  okafogyottá  a  FIDESZ-KDNP  képviselők  ú.n.  felszólítása,  mert  így  egy 
későbbi időpontban, ha ez az árfolyamkockázat Biatorbágy szempontjából kicsit kedvezőtlenebb 
lett volna, abban az esetben nem mondhatja senki, hogy az önkormányzat nem próbált meg egy 
kedvezőbb megoldást választani. 
Tehát a meghívóban 17-es számmal jelzett napirendi pontot visszavonja, a többi napirendi pontot 
a meghívó szerint terjeszti elő.

Hozzászólások

Fekete Péter: Javasolja, hogy a legutóbbi ülésen elmaradt napirendi pontokat: 
- a Kettős kereszt helyének kijelölése
- a Trianon szobor elhelyezése
- a Testvérvárosi napok előkészítése
- az önkormányzati sportnap előkészítése
tárgyalják meg a 16. napirendi pontot követően.

Varga  László: Kéri,  hogy  a  Biatorbágyi  Diákokért  Közalapítvány  megüresedett 
tisztségviselőinek megválasztását  vegyék fel  napirendre,  mert  ebben a kérdésben eléggé nagy 
konszenzus alakult ki a bizottságok között és jó lenne minél előbb rendezni ezt a kérdést. 

Fekete Péter módosító indítványa, mely szerint a 16. napirendi pont után tárgyalják meg a: - a 
Kettős  kereszt  helyének  kijelölése,  a  Trianon  szobor  elhelyezése, a  Testvérvárosi  napok 
előkészítése,  az  önkormányzati  sportnap  előkészítése  című  napirendi  pontokat  –  4  igen,  7 
ellenszavazat  (11 fő képviselő volt  jelen a  szavazáskor) mellett  – nem nyerte  el  a  szükséges 
többséget.

Varga  László  módosító  javaslata,  mely  szerint  a  Biatorbágyi  Diákokért  Közalapítvány 
megüresedett tisztségviselőinek megválasztását vegyék fel napirendre – 4 igen, 5 ellenszavazat, 2 
tartózkodás  (11  fő  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor)  mellett  –  nem nyerte  el  a  szükséges 
többséget.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás (11 fő képviselő 
volt  jelen  a  szavazáskor,  határozathozatal  mellőzésével)  mellett  –  a  következő  napirend 
megtárgyalását fogadta el:

Napirend:

1.) Kitüntetések 2010. évi adományozásáról - Karikó János Művészeti Díj (zárt ülés)
Előadó: Polgármester

2.) Szociális kérelmek elbírálásáról (zárt ülés)
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Előadó: Polgármester

3.) Ez a Te helyed! – Beltéri multifunkcionális ifjúsági közösségi tér fejlesztése 
Biatorbágyon - pályázat önrész biztosításáról
Előadó: Polgármester

4.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Polgármester

5.) Fonyódligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
Előadó: polgármester

6.) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratainak 
módosításáról:
a.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

b.) Biatorbágyi Általános Iskola 

c.) Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 

d.) Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

e.) Faluház és Karikó János Könyvtár 

f.) Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 

Előadó: Polgármester

7.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
9/2009. (10.30.)Ör sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester

8.) Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos keret-megállapodások megkötéséről
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágy, Harkály utca 3407/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

Előadó: Polgármester

10.)Biatorbágy, Határkereszt sétány 6705 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
Előadó: Polgármester

11.)Biatorbágy, Boldog Gizella utca- Ybl Miklós sétány telekhatár rendezéséről
Előadó: Polgármester

12.)Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása nevelési tanácsadás feladatellátási szerződés 
módosításáról
Előadó: Polgármester

13.)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztéséről
Előadó: Polgármester

14.)A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának       
      módosításáról
      Előadó: Polgármester

15.)Pest Megyei Víz-és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának lezárásáról
      Előadó: Polgármester
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16.)A polgármesterre vonatkozó cafetéria-szabályzat jóváhagyásáról
      Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke

17.)Tájékoztatások, javaslatok

1. Kitüntetések 2010. évi adományozásáról - Karikó János Művészeti Díj (zárt ülés)
    Előadó: Polgármester

2. Szociális kérelmek elbírálásáról (zárt ülés)
    Előadó: Polgármester

Dr. Palovics Lajos: A kitüntetések 2010. évi adományozásáról - Karikó János Művészeti Díj, 
valamint  a szociális  kérelmek elbírálásáról  szóló napirendi  pontok megtárgyalása  idejére  zárt 
ülést rendelt el.

3. Ez a Te helyed! – Beltéri multifunkcionális ifjúsági közösségi tér fejlesztése Biatorbágyon 
    - pályázat önrész biztosításáról
    Előadó: Polgármester
    (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (11  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
35/2010.(03.29.)Öh. számú

h a t á r o z a t a

Ez a Te helyed! – Beltéri multifunkcionális ifjúsági közösségi tér fejlesztése Biatorbágyon – 
pályázat (IFJ-KX-II-09-B) önrész biztosításáról

Biatorbágy  Város  Önkormányzata  a  Biatorbágyi  Családsegítő  Központ  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat intézménye útján pályázatot nyújt be az ”Ez a Te helyed! – Beltéri multifunkcionális 
ifjúsági közösségi tér fejlesztése Biatorbágyon „ című pályázat elnyerésére 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 215.000 Ft önrészt a Biatorbágyi Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésében biztosította.

4. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi közbeszerzési tervéről
    Előadó: Polgármester
    (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdések
Tarjáni István: Nyertek a bölcsődei pályázaton? 

Varga  László: Kéri  javítani  a  közbeszerzési  tervben  előforduló  hibákat:  a  „sor  kerül-e 
előzetes  összesített  közzétételre”  rublikában  kétszer  szerepel  az  „előzetes”  szó,  továbbá  a 
zöldterületek, parkfenntartás esetében a IX. negyedév tévesen szerepel.

Válaszok
Dr.  Palovics  Lajos:  Igen,  nyertek  a  pályázaton,  amelyről  a  bizottsági  ülésen  adtak 
tájékoztatást.  Pénteken  érkezett  meg  a  döntés,  képviselő-testület  elé  fogják  terjeszteni  a 
támogatás elfogadását.
Köszöni Varga László figyelmeztetését, ki fogják javítani a táblázatot. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás (11 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
36/2010.(03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a
Biatorbágy Város Önkormányzata 2010 évi közbeszerzési tervéről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  2010.  évi  közbeszerzési  tervét  az  előterjesztésnek 
megfelelően hagyja jóvá.
A 2010. évi közbeszerzési terv a határozat melléklete.

Felelős: Polgármester, Közbeszerzési bizottság
Határidő: 2010. december 31.

5.  Fonyódligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
 Előadó: polgármester

       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr.  Palovics  Lajos:  A terv  lényege,  hogy az  igénybevevőktől  nem kér  az  önkormányzat 
többlet díjfizetést, mivel erre vonatkozó javaslat senki részéről nem fogalmazódott meg.

Hozzászólás
Varga  László:  A  Közművelődés,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  ülésén  felmerült  annak  a 
lehetősége, hogy sok helyen gyakorlat, hogy az üdülési csekket vagy más utalványt elfogadnak 
önkormányzati  üdülőben  és  intézményben.  A bizottság  amellett  foglalt  állást,  hogy jó  lenne 
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ennek a lehetőségét megvizsgálni, illetve annak a rendszerét kidolgozná a hivatal.
Ugyancsak  felmerült,  hogy  a  kulturális  utalványoknak  a  Faluházban  történő  beváltásának  a 
lehetőségét is meg kellene vizsgálni.

Válasz
Dr. Palovics Lajos: Meg fogják vizsgálni.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (11  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
37/2010.(03. 29.)Öh. számú

h a t á r o z a t a

A fonyódligeti üdülő és az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  a  fonyódligeti  üdülő  és  az 
iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervét.
Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  meg  kívánja  vizsgálni  üdülési  csekk  elfogadásának 
lehetőségét a fonyódligeti üdülő igénybevételénél.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2010. 05.30.

6. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratainak   
módosításáról:
a.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

b.) Biatorbágyi Általános Iskola 

c.) Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 

d.) Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

e.) Faluház és Karikó János Könyvtár 

f.) Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 

Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kérdés
Tajti László: Nincs magyar megfelelője a keyboard szónak?

Válasz
Korbuly  Klára: Sajnos  nem  tud  pozitív  választ  adni,  pedig  maga  is  a  magyar  nyelv 
használatát részesíti előnyben, de ennek nincs magyar megfelelője.
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Hozzászólások
Dr.  Kelemen  Gáspár:  Véleménye  szerint,  mivel  intézmény  alapító  okiratáról  van  szó, 
ragaszkodni kellene a magyar kifejezéshez.

Varga László: Méltányolhatják igazgatónő válaszát. Javasolja, hogy éljenek felterjesztéssel a 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetéhez és jelezzék ezt a problémát.

Szakadáti László képviselő úr megérkezett!

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete
38/2010. (03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a
A Biatorbágyi Általános Iskola Alapító Okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítását.

A  Képviselő-testület  a  Biatorbágy  Város  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  Alap-, 
kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységet az alábbiakkal egészíti ki:

b.) Kiegészítő tevékenység
811000 Építményüzemeltetés

A jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete
39/ 2010. (03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta  és jóváhagyja a Biatorbágyi  Benedek Elek 
Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:

1.) A Képviselő-testület  a Biatorbágy Általános Iskola, 2051.Biatorbágy,  Szentháromság tér 6 
szám alatt lévő óvoda telephelyének a Legóvár Óvoda elnevezést adja.

2.) Férőhelyek száma, (a fenntartó által engedélyezett legmagasabb gyermeklétszám):
Összesen:                                                                                 510  /612  
Vadvirág Óvoda (Központi intézmény):   95/114
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Pitypang Óvoda (Szent László utca):   57/68
Csicsergő Óvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca): 138/166
Meserét Óvoda (Dévai Gyula utca): 145/174 
Legóvár Óvoda (Szentháromság tér 6):   75/90

3.) Az Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységet az alábbiakkal egészíti ki:
a.) alaptevékenység

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelt a rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján beszédfogyatékos és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés 
fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott 
gyermekek, tanulók, 

- külön szervezett csoportban, osztályban a rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként 
számítva) beszédfogyatékos és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara 
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, tanulók 
nevelése, oktatása

- sajátos  nevelési  igényű  tanulók,  akik  tanulmányi  kötelezettségüket  a  rehabilitációs 
bizottság  szakvéleménye  alapján  magántanulóként  teljesítik,  továbbá  azon  nem 
fogyatékos  tanulók,  akik  orvosi  igazolás  alapján  tanulmányaikat  magántanulóként 
folytatják,  és részükre az iskola legalább heti  nyolc  tanítási  óra egyéni  felkészítést 
biztosít.

- logopédiai, fejlesztő tevékenység, gyógy-testnevelés ellátása

b.) Kiegészítő tevékenység
811000 Építményüzemeltetés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
40/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a
A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosításáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  a  Pászti  Miklós  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítását.
A  Képviselő-testület  a  Pászti  Miklós  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Alapító  Okirata 
Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységét az alábbiakkal egészíti ki:

a) Alaptevékenység
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Tanszakok: Szolfézs, zongora, ütő, hárfa, gordonka, hegedű, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, 

szaxofon, népi hegedű, népi furulya, citera, trombita, harsona, tuba, kürt, kamarazene, 
zenekar,   Szintetizátor-keyboard  

b.) Kiegészítő tevékenység
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811000 építményüzemeltetés

A jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete
41/ 2010. (03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a 
A Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító Okiratáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  a  Faluház  és  Karikó  János 
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását.
A Képviselő-testület  a Faluház és Karikó János Könyvtár  Alapító  Okirata  Alap-,  kiegészítő-, 
kisegítő- és vállalkozási tevékenységet az alábbiakkal egészíti ki:

b.) Kiegészítő tevékenység
811000 Építményüzemeltetés

A jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete
42/2010. (03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a 
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete  megtárgyalta  és jóváhagyja  a  Biatorbágyi  Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását.
A Képviselő-testület  a  Biatorbágyi  Családsegítő  Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Alapító 
Okirata Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységet az alábbiakkal egészíti ki:

b.) Kiegészítő tevékenység
811000 Építményüzemeltetés

A jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:
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Biatorbágy Város  Képviselő-testülete
43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  a  Biatorbágy  Város 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását.
A  Képviselő-testület  a  Biatorbágy  Város  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  Alap-, 
kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységet az alábbiakkal egészíti ki:

a.) alaptevékenység:
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842421 közterületek rendjének fenntartása
862101 háziorvosi ellátás
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás

b.) Kiegészítő tevékenység
370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

A jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

7. Biatorbágy Város Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló   
9/2009. (10.30.)Ör sz. rendeletének módosításáról

      Előadó: Polgármester
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló 
9/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete módosításáról szóló 4/2010. (03. 30.) Ör. számú rendeletét 
– 10 igen, 2 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – megalkotta.
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

8. Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos keret-megállapodások megkötéséről  
Előadó: Polgármester
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Hozzászólás
Tajti  László:  Nagyon  jónak tartja,  hogy ki  alakul  ez  a  kapcsolat  a  szolgáltatóval,  mert  ha 
érkeznek kérelmek olyan  személyektől,  akik képtelenek a számlájukat  kifizetni,  akkor  ezt  az 
önkormányzat már tudja majd kezelni.
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Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő- testülete
44/2010. (03.29.) Ör. számú

 h a t á r o z a t a
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos keret-megállapodások megkötéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletében 
szabályozott   adósságkezelési szolgáltatás ellátásának, a szolgáltatókkal (hitelezőkkel) való 
együttműködés kereteinek és feltételeinek kialakítása céljából a szolgáltatókkal (hitelezőkkel) 
kötendő keret-megállapodásokat írja alá.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  szavazás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő- testülete
45/2010. (03.29.) Ör. számú

 h a t á r o z a t a
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel kötendő adósságkezelési keret-megállapodásról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságkezelési szolgáltatással 
kapcsolatos keret-megállapodások megkötéséről, szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület szerződést köt az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletében szabályozott adósságkezelési 
szolgáltatás ellátása érdekében, illetve az együttműködés kereteinek, feltételeinek kialakítása 
céljából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-vel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a keret-megállapodást aláírja.
A megállapodást a határozat melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: április 30.

9. A Biatorbágy, Harkály utca 3407/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról  
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Hozzászólás
Fekete Péter: A határozati javaslat 2. bekezdését kéri kiegészíteni azzal, hogy a: ”Kérelmező” 
vállalja…
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Dr. Palovics Lajos: Befogadja Fekete Péter javaslatát.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt a szavazáskor) 
mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
 46/2010.(03.29.)Öh. számú

h a t á r o z a t a 
Biatorbágy,Harkály utca 3407/3 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe csatolása
(Somfai András kérelme )

Biatorbágy Város Képviselő-testület  megtárgyalta  és a helyi  építési  szabályzattal  összhangban 
támogatja,  a  Biatorbágy, Harkály  u  3407/3 hrsz-ú  ingatlan  belterületbe  csatolását,  az  alábbi 
feltételekkel:

1.) A Harkály utcára a HÉSZ 10,5 m útszélesség kiszabályozását irányozza elő.
A kérelmező  vállalja,  hogy az  útszélesítés  céljára  kiszabályozott  területrészt  hozzácsatolja  a 
3406 hrsz-ú Harkály úthoz. Kérelmező a helyi építési szabályzatnak megfelelően kiszabályozza 
és  az  Önkormányzatnak  térítés  mentesen  átadja  közcélú  felhasználásra  a  3407/3  hrsz-ú 
ingatlanból kiszabályozott területet.

2 ) Kérelmező vállalja továbbá a belterületbe vonással és művelési ág váltással összefüggő 
költségek viselését.

3.) Az  eljárás  lefolytatásával,  a  közművek  bevezetésével,  a  csapadékvíz  elvezetés 
rendezésével,  a  közvilágítás,  járda  és  az  útburkolat  kiépítésével  kapcsolatban  az 
önkormányzatnak költsége nem merülhet fel.

4.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a vonatkozó 
szerződéseket kösse meg. 

Határidő: 2010.05.10.
Felelős: polgármester

10. Biatorbágy, Határkereszt sétány 6705 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
      Előadó: Polgármester
      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos: Természetesen ez a határozati javaslat is módosításra kerül Fekete Péter 
által az előző napirendi pontnál javasoltak szerint.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás (12 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete
  47/2010.(03.29.)Öh. számú

h a t á r o z a t a 
Biatorbágy,Határkereszt sétány 6705 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe csatolása
(Dr Hargitai Gáborné kérelme )

Biatorbágy Város Képviselő-testület  megtárgyalta  és a helyi  építési  szabályzattal  összhangban 
támogatja,  a  Biatorbágyi Határkereszt  sétány  6705 hrsz-ú  ingatlan  belterületbe  csatolását,  az 
alábbi feltételekkel:

1.) A Határkereszt sétány a HÉSZ 12,0 m útszélesség kiszabályozását irányozza elő.
A kérelmező  vállalja,  hogy az  útszélesítés  céljára  kiszabályozott  területrészt  hozzácsatolja  a 
6930/1  hrsz-ú  Határkereszt  sétányhoz.  Kérelmező  a  helyi  építési  szabályzatnak  megfelelően 
kiszabályozza  és  az  Önkormányzatnak  térítés  mentesen  átadja  közcélú  felhasználásra  a  6705 
hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott területet.

2 ) Kérelmező vállalja továbbá a belterületbe vonással és művelési ág váltással összefüggő 
költségek viselését.

3.) Az  eljárás  lefolytatásával,  a  közművek  bevezetésével,  a  csapadékvíz  elvezetés 
rendezésével,  a  közvilágítás,  járda  és  az  útburkolat  kiépítésével  kapcsolatban  az 
önkormányzatnak  költsége  nem  merülhet  fel.  Amennyiben  az  utcai  gerincvezetéket 
szükséges bővíteni vagy változtatást végezni, az is a tulajdonos kötelezettsége.

4.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a vonatkozó 
szerződéseket kösse meg. 

Határidő: 2010.05.10.
Felelős: polgármester

11. Biatorbágy, Boldog Gizella utca- Ybl Miklós sétány telekhatár rendezéséről
      Előadó: Polgármester
     (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  9  igen,  3  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
48/2010.(03.29.) Öh. számú

h a t á r o z a t a
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Biatorbágy, Boldog Gizella utca- Ybl Miklós sétány telekhatár rendezéséről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  megtárgyalta  és  a  Helyi  Építési  Szabályzattal  és 
Szabályozási  Tervvel  összhangban  támogatja,  a  Biatorbágy  1518/34,  1813  és  9278  hrsz-ú 
ingatlanok telekhatár rendezését.

A  Képviselő-  testület  felkéri  a  Budakörnyéki  Földhivatalt  a  telekhatár  rendezésre  készült 
változási  vázrajz  térképen  történő  átvezetésére,  valamint  az  ingatlan  nyilvántartásba  történő 
változásainak bejegyzésére. 

A  képviselő  –  testület  a  telekalakítás  során  kialakításra  kerülő  közterületeket  a  jelenlegi 
használatuk szerint az alábbiak szerint nevezi el: 

1813   hrsz Szent László utca
1518/37 hrsz: Viadukt utca
1518/36 hrsz: Ybl Miklós sétány
1518/35 hrsz: Boldog Gizella utca
9278/1  hrsz: Boldog Gizella utca

A  Képviselő-  testület  felkéri  a  a  Földhivatalt,  hogy  a  1518/21  hrsz-  ú  közterületet az  ingatlan 
nyilvántartásában  Ybl  Miklós  sétány  elnevezésű  közterületre  javítsa  át a  jelenleg  helytelenül 
feltüntetett Miklós sétány helyett. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása nevelési tanácsadás feladatellátási szerződés   
módosításáról
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslat nem volt.

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  –  10  igen,  2  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
49/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a
A nevelési tanácsadás feladatellátási szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete  megtárgyalta  a közte,  és a Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulása és Budaörs Város Önkormányzata  között  2007. január 1-től  hatályos  feladatellátási 
szerződés módosításra irányuló előterjesztést.

A nevelési  tanácsadásra  vonatkozó feladatellátási  szerződés  3 számú módosítását  jóváhagyja, 
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mely szerződést a határozat melléklete tartalmazza.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  jegyzőt  a  megállapodás  módosított 
változatának aláírására.

A Képviselő-testület a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges, Biatorbágy 
város költségvetését terhelő költségek fedezetét, a 2010. évi költségvetés célelőirányzata terhére 
biztosítja.

A  Képviselő-testület  a  biatorbágyi  nevelési  tanácsadó  megnövekedett  feladatai  ellátásához  a 
tárgyi feltételeket az új egészségügyi központ épületében biztosítja.

A státusz számának bővítésére a tárgyi feltételek megteremtését követően visszatér.
Határidő: 2010. 09. 01.
Felelős: polgármester

13. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztéséről  
Előadó: Polgármester

      (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslat nem volt.

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  –  egyhangú  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor) 
mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
50/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztéséről

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
fejlesztéséről szóló előterjesztést.

1.)  Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  2010-2012.  évben  is  biztosítani  kívánja  a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  a  városban  élők  számára,  és  az  ehhez  szükséges 
pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja.

2.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg biztosított támogatással rendelkező kvótán 
felüli,  a  szolgáltatás  igénybevételére  jogosult  igénylők,  a  szolgáltatás  önköltségeit  a 
Biatorbágyi  Családsegítő  Központ és Gyermekjóléti  Szolgálat  elkészített  javaslata alapján, 
várólista kialakításával biztosítja.

3.)  A szociális  helyzete  miatt,  a  támogatott  rendszer  igénybevételére,  nem jogosult  igénylők 

15



esetében a szolgáltatást a teljes önköltségi ár megfizetésével kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

14.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának       
       módosításáról
       Előadó: Polgármester
       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  8  igen,  4  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
51/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a

 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közbeszerzési 

Szabályzatának módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  megállapodás,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat, 
valamint a Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

15.) Pest Megyei Víz-és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának lezárásáról
       Előadó: Polgármester
       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt.

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete  –  10  igen,  2  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
52/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a

Pest Megyei Víz-és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának lezárásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta  a Pest megyei  Víz-és Csatornamű Vállalat 
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végelszámolásának lezárásáról szóló előterjesztés és az alábbiak szerint döntött:

1.) A végelszámoló által készített vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyja.
(A vagyonfelosztási javaslat a határozat mellékletét képezi.)

2.)  Felhatalmazza  az  elhunyt  végelszámoló  nevében  eljáró  özv.  Szegedi  Pálnét,  hogy  a 
vagyonfelosztási  javaslatnak  megfelelően,  az  érintett  önkormányzatok  részére  a 
végelszámolásból hátramaradt kézpénzt átutalja.

3.)  A  vagyonfelosztási  javaslatban  foglalt  utalások  maradéktalan  teljesítése  után  Biatorbágy 
Város  Képviselő-testületének  a  végelszámolóval,  illetőleg  örököseivel  szemben  a 
végleszámolást illetően semmiféle követelése nincs.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

     
16.) A polgármesterre vonatkozó cafetéria-szabályzat jóváhagyásáról
       Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke
       (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testület  tagjainak  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdése, 
hozzászólása, javaslat nem volt.

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  8  igen,  3  tartózkodás  (12  fő  képviselő  volt  jelen  a 
szavazáskor, Dr. Palovics Lajos nem szavazott) mellett – a következő határozatot hozta:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
53/2010 (03.29.)Öh. sz.

h a t á r o z a t a

A polgármesteri cafetéria-szabályzat jóváhagyásáról

Biatorbágy Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § 
(1) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §–a, valamint a 
végrehajtására  kiadott  305/2009.  (XII.23.)  Kormányrendelet  alapján  Biatorbágy  Város 
Önkormányzatának  főállású  polgármestere  vonatkozásában  a  2010.  évi  cafetéria-juttatás 
keretösszegét Biatorbágy Város Képviselő-testületének 3/2010. (03. 05.) Ör.számú, a 2010.évi 
költségvetésről szóló, rendelete bruttó 400.000,- Ft/év összegben határozta meg.

A cafetéria-rendszer keretében választható juttatások fajtáját és mértékét, valamint a felhasználás 
módját a határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

17.)Tájékoztatások, javaslatok

Tarjáni István: Elektronikus formában kapják most már az anyagokat, kimondottan meg van 
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vele elégedve és köszöni a hivatal munkáját. 
Annak érdekében, hogy még jobban működjön ez a dolog, két kérése lenne:
- a teremben nincs vezeték nélküli Internet elérhetőség, ezt lehetőség szerint meg kellene oldani, 
vagy ha van költségvonzata, akkor azt vizsgálják meg
-  Ezek  a  dokumentumok  PDF formátumban  vannak  fenn  a  Honlapon  és  nem lehet  bennük 
keresni. Meg kellene oldani, hogy a dokumentumokban lehessen keresni.

Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdése, 
hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt.

Dr. Palovics Lajos polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak a munkát, az ülést 
bezárta.

k.m.f.

Dr. Palovics Lajos Makranczi László
   polgármester jegyző
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