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Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. július 8-án 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
Kecskés László képviselő,  Mezőgazdasági  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
elnöke
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
Kanaki Zita Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Rack Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottak:
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető
Márki Ferenc Titkársági előadó
Körmendi Judit Főépítész
Zink Olivia Pénzügyi előadó
Katona Zsuzsanna Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 
Igazgatóhelyettese



Dr.  Palovics  Lajos:  Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra. A „Biatorbágy 
Város  Önkormányzata  intézményeiben  dolgozók  részére  melegétel  étkezési  utalvány  és 
üdülési utalvány beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról” című napirendi pontot 
javasolja  levenni,  mert  a  közbeszerzési  bizottság  hiánypótlást  írt  ki,  ezért  július  22-én 
csütörtökön  a  délutáni  órákban  hív  össze  képviselő-testületi  ülést  ennek  a  témának  a 
tárgyalására.  

Szakadáti  László:  Mi volt a 4.  napirendi pont? Nem lehetett  érteni.  Mit kell  pótolni, 
miről van szó, milyen kiírást? A polgármester úrnak írt levelében a jegyzőkönyvben nem volt 
határozat,  ezért  mellékelte a napirendi  pontokat.  Kéri,  hogy vegyék napirendre azokat a 
pontokat, amit levelében kért, a polgármester úr terjessze elő ezeket.

Varga  László: Tegnap küldött egy e-mail  üzenetet,  amelyben kérte,  hogy a legutóbbi 
oktatási  bizottsági  ülésre  meg nem kapott  tájékoztatást  az  oktatási  és  sportkomplexum 
megvalósulásának  aktuális  állásával  kapcsolatban.  Kéri,  hogy  a  mai  képviselő-testületi 
ülésen  pótolja  ezt,  tájékoztatásban  vegye  napirendre  polgármester  úr.  A  legutóbbi 
képviselő-testületi  ülésen  jelezte,  hogy  két  észrevételt  szeretett  volna  tenni,  az  egyik 
okafogyottá vált, de a másikat nem tudta elmondani, a napirendi pontok végén ezt szeretné 
ma megtenni.

Dr. Palovics Lajos: A módosító indítványokat nem fogadja be. 

Szakadáti  László  módosító  indítványa,  amely  szerint  a  korábban  a  polgármesternek  írt 
levelében szereplő témákat vegyék fel napirendre, - 5 igen, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás 
(13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Szakadáti László nem szavazott) mellett – nem 
nyerte el a szükséges többséget. 

Varga  László  módosító  indítványa,  mely  szerint  a  polgármester  úr  az  oktatási  és 
sportkomplexum aktuális állásáról tájékoztatást adjon a képviselő-testület részére – 6 igen, 
4 ellenszavazat, 3 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte 
el a szükséges többséget.

Biatorbágy  Város  képviselő-testülete  –  8  igen,  1  ellenszavazat,  4  tartózkodás  (  13  fő 
képviselő  volt  jelen  a  szavazáskor,  határozathozatal  mellőzésével)  mellett  –  a  következő 
napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

Napirend

1.) Karinthy u. 4. sz. alatti általános iskola bővítésére és akadálymentesítésére kiírt 
generáltervezői pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester

2.) Az óvodáskorú és első osztályos gyermekek 2010/2011 tanévi elhelyezéséről
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 72/2010. (04.29.) Öh. számú határozatának 
végrehajtásáról (a kapcsolódó előterjesztés a 2010. június 30-i ülésre kiküldésre került)
Előadó: Polgármester

3.) Biatorbágy Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
Előadó: Jegyző
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4.) Biatorbágy Város Önkormányzata intézményeiben dolgozók részére melegétel étkezési 
utalvány és üdülési utalvány beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt 
ülés)
Előadó: Bíráló Bizottság elnöke

1.) Karinthy u. 4. sz. alatti általános iskola bővítésére és akadálymentesítésére kiírt   
generáltervezői pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Hozzászólások

Varga László: Április 29-én hozott képviselő-testületi döntés részét képezte ez a tetőtér-
beépítési ügylet is. A csomagterv részeként pozitívan döntött róla a képviselő-testület. Most 
felmerül  a  kérdés,  hogy  erre  nincs  szükség.  Hogyan  került  bele  ez  a  javaslat  az 
előterjesztésbe?  A  terv  alaposan  elő  volt  készítve,  ezért  ragaszkodik  a  véghezvitelhez. 
Javasolja,  hogy  hirdessenek  győztest  a  tervezésre.  A  Konstruma  Mérnöki  Iroda  Kft.-t 
javasolja  elfogadásra.  Ezzel  egyidejűleg  tervezői  pályázat  kiírását  is  javasolja  az  új 
épülettömb tervezésére. A kész terv a jövőben jól jöhet egy esetleges pályázat kapcsán is. A 
megvalósítást  a  jövőre  halasztaná  viszont,  az  oktatásfejlesztési  koncepció  felülvizsgálata 
után. Módosító javaslatként kéri, hogy a régi oktatásfejlesztési munkacsoportot élessze fel 
polgármester úr, vagy újat hívjon össze a felülvizsgálatra. Módosító javaslatként kéri az erről 
való szavazást. 

Barabás József: Az iskola ráépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a környékbeli lakók 
aláírást gyűjtenek már a mostani reggeli és délutáni közlekedési problémák miatt. 

Dr.  Palovics  Lajos: Ezt  a  kérdést  már  megvizsgálták  több  alkalommal.  A  szakmai 
munkacsoportot,  az  intézményvezetőket  megkérdezték,  akik  egyértelműen  azt  az 
álláspontot  képviselték,  hogy  nem  a  meglévő  épületeket  kellene  bővíteni.  Ezek  nem 
alkalmasak  az  igényeknek  és  jogszabályoknak.  Varga  László  állításával  ellentétesen  nem 
szorgalmazza  az  oktatásfejlesztési  koncepció  felülvizsgálatát.  Nem  Biatorbágy  érdekeit 
kezdik  képviselni  egyes  képviselők,  ezért  késlekedik  a  hosszú  távra  alkalmas  iskolaépület 
megvalósítása. 

Az „A”jelű határozati javaslat – 2 igen, 3 ellenszavazat, 8 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 

A „B” jelű határozati javaslat – 6 igen, 3 ellenszavazat, 4 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 

A „C” jelű határozati javaslat – 6 igen, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás (13 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 

Varga László javaslata, mely szerint a képviselő-testület  írjon ki  pályázatot a Biatorbágyi 
Általános Iskola Karinthy Frigyes úti épületének új épületszárnnyal való tervezési munkáira – 
6 igen, 1 ellenszavazat, 6 tartózkodás (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett 
nem nyerte el a szükséges többséget. 
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Varga  László: Ügyrendiként  elmondja,  hogy  személyes  megtámadás  érte  az  utóbbi 
időben  a  szavahihetőség  terén,  különböző  fórumokon.  Az  oktatási  koncepció 
felülvizsgálatával kapcsolatban az április 29-i jegyzőkönyvben szerepel, hogy polgármester 
úr javasolja a koncepció felülvizsgálatát. Fenti állításával nem kevesebbet állít polgármester 
úr, minthogy a jegyzőkönyvet összeállító munkatársa hazudik. 

Dr.  Palovics  Lajos:  A  szavazás  miatt  mondta,  hogy  javasolja,  de  ő  maga  ezt  nem 
szorgalmazza. 

2.) Az óvodáskorú és első osztályos gyermekek 2010/2011 tanévi elhelyezéséről  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 72/2010. (04.29.) Öh. számú határozatának 
végrehajtásáról     
Előadó: Polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Kérdések

Varga László: Az előterjesztés legelső mondata nem igaz. Biatorbágy Képviselő-testülete 
soha nem döntött Bián egy konténer kialakításáról. Az oktatási bizottság kérte az ügyrendi 
bizottságot, hogy ezt az ügyet vizsgálja meg. Amíg ez nem történik meg, addig vegyék le 
napirendről az ügyet. 

Fekete Péter:  Az előterjesztésben a konténer-telepítés indokaként  részben a művészeti 
iskola helyigénye szerepel. Az áprilisi döntésnek volt egy része, amiben szerepel, hogy a Szily- 
kastélyt meg kell vizsgálni ebből a szempontból. Megtörtént-e a Szily-kastély épületrészének 
megvizsgálása?

Dr. Palovics Lajos: A bejárás a múlt héten megtörtént. 

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  –  (8  igen,  2  ellenszavazat,  1  tartózkodás  (13  fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
126/2010. (07.08.) Öh. sz.

határozata

Az óvodáskorú és első osztályos gyermekek 2010/2011 tanévi elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 72/2010. (04.29.) Öh. számú határozatának 
végrehajtásáról

Biatorbágy  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Biatorbágyi  Általános  Iskola 
Szentháromság téri területén történő konténer tanterem kialakításáról szóló előterjesztését.

A Képviselő-testület jóváhagyja az egy, új konténer egységben két kis tanterem kialakítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére.

Felelős:  polgármester
Határidő: 2010. szeptember 01.
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Varga László: Az előző napirendnél az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként szólt 
hozzá, ezt követően Fekete Péternek volt hozzászólása, de a polgármester úr azt mondta, 
hogy nem volt hozzászólás.

Dr. Palovics Lajos: Kéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy ezt a vétséget vizsgálja meg.

A polgármester „A Biatorbágy Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztásáról” 
szóló napirendi pont idejére zárt ülést rendelt el.

Tájékoztatások

Dr.  Kelemen  Gáspár:  Sok  mostani  tizenéves  nem  tud  igazán  helyesen  írni,  fejben 
számolni.  Az  elmúlt  időszakban  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  nem  ilyen  jellegű 
feladatokkal foglalkozott. Nagyon visszás, hogy a konténer-kérdés ennyire hangsúlyos. Az 
lenne  inkább  fontosabb,  hogy  az  iskolából  kikerülő  gyerekek  jó  töltettel  kerüljenek  a 
középiskolába.  Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság foglalkozzon az  oktatás  minőségének 
biztosításával.

Dr. Palovics Lajos:  A holnap Gyergyóremetére utazók átvehetik a biztosítási kártyát. A 
szombati  konferenciára  Lackó  Albert  Elemér  által  az  égsz  delegáció  meghívást  kapott. 
Elindult  a sajóládi  gyerekek nyaraltatásával  kapcsolatos szervező tevékenység. Aki  teheti, 
járuljon hozzá ennek a költségeihez.

k.m.f.

Dr. Palovics Lajos Makranczi László 
polgármester jegyző
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