JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. november 30-án megtartott
üléséről.
Jelen vannak:

Dr. Palovics Lajos
Makranczi László
Dr. Lelkes Péter
Wágenszommer István
Barabás József
Dr. Csontos János
Fekete Péter
Dr. Győri Gábor
Kecskés László
Dr. Kelemen Gáspár
Koósné Lévai Ildikó
Szakadáti László
Tajti László
Tarjáni István
Varga László

polgármester,
jegyző,
alpolgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Meghívottak:

Kanaki Zita, a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Fabók Gézáné, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Török Lászlóné Igazgatási Osztályvezető,
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető,
Révész Zoltán, a Titkársági Osztály vezetője,
Körmendi Judit, Főépítész,
Csapó Ferenc,
Dömötör Béla,
Dr. Juhász Andrea Julianna,
Dr. Kerkovits Gábor,
Dr. Lehel István,
Gáspár Mónika,
Kanaki Lefter,
Koleszár Kázmér,
Kosári János,
Mezey Gabriella,
Pénzes Krisztina
Tóthné Gyarmati Magdolna,
Vendégh Zsolt,
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Dr. Palovics Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülést megnyitja.
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete egyhangú szavazással (14 képviselő volt jelen a
szavazáskor) a következő napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:
Napirend
1) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete Bizottságai nem képviselő tagjainak
eskütétele
2) Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata képviselői közötti megállapodásról
Tájékoztatások, javaslatok

1) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete Bizottságai nem képviselő tagjainak
eskütétele

Dr. Palovics Lajos polgármester: Ismertette Biatorbágy Nagyközség Képviselőtestületének 2006. november 23-án megválasztott bizottságait és azok tagjait.

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szakadáti László
elnök,
Dr. Csontos János
képviselő,
Dr. Győri Gábor
képviselő,
Varga László
képviselő,
Gáspár Mónika
nem képviselő tag,
Kosári János
nem képviselő tag,
Vendégh Zsolt
nem képviselő tag,
Mezőgazdasági Bizottság
Kecskés László
elnök,
Barabás József
képviselő,
Tajti László
képviselő,
Németh László
nem képviselő tag, (nem jelent meg)
Harczi Lajos
nem képviselő tag, (nem jelent meg)
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Népjóléti Bizottság
Dr. Győri Gábor
Dr. Kelemen Gáspár
Tarjáni István
Dr. Kerkovits Gábor
Dr. Lehel István

elnök,
képviselő,
képviselő,
nem képviselő tag,
nem képviselő tag,

Oktatási és Kulturális Bizottság
Varga László
elnök,
Fekete Péter
képviselő,
Koósné Lévai Ildikó
képviselő,
Pénzes Krisztina
nem képviselő tag,
Tóthné Gyarmati Magdolna

nem képviselő tag,

Pénzügyi Bizottság
Dr. Csontos János,
Fekete Péter
Tarjáni István
Dr. Juhász Andrea Julianna
Kanaki Lefter

elnök,
képviselő,
képviselő,
nem képviselő tag,
nem képviselő tag,

Településfejlesztési Bizottság
Tajti László
elnök,
Barabás József
képviselő,
Szakadáti László
képviselő,
Dömötör Béla
nem képviselő tag,
Mezey Gabriella
nem képviselő tag,
Ügyrendi Bizottság
Dr. Kelemen Gáspár
Kecskés László,
Koósné Lévai Ildikó
Csapó Ferenc
Koleszár Kázmér

elnök,
képviselő,
képviselő,
nem képviselő tag,
nem képviselő tag,

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete előtt Biatorbágy Nagyközség bizottságainak nem
képviselő, külsős tagjai (Harczi Lajos és Németh László nem jelent meg) esküt tettek.
Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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2) Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata képviselői közötti megállapodásról
(A megállapodás szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Dr. Palovics Lajos polgármester: Elmondta, hogy Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata
képviselői közötti megállapodás elkészült, az megfelel Biatorbágy Nagyközség érdekeinek és
jó alapja lehet a jelenlegi képviselő-testület ciklus végéig tartó eredményes munkájának.
Kérdés
A szövegtervezethez az előkészítők kiegészítést kívánnak-e tenni?
Hozzászólások
Szakadáti László képviselő: A szövegtervezet stilisztikai illetve formai javítását kérte. A
szövegtervezet 2. oldalának „Kommukáció -nyilvánosság, a közélet szellemisége” részben
helyesen a mondat: „társadalmi szervezetek támogatási rendszerét kialakítjuk”. Ennek a
szövegrészletnek az utolsó bekezdése kerüljön át az Iskola című fejezet elejére.
Dr. Győri Gábor képviselő: Köszönetet mondott a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportjának,
hogy részt vehetett az egyeztető munkában. A Szövetség Biatorbágyért Egyesület
képviselőinek is megköszönte a kitartó, konstruktív munkát, a türelmet. Elmondta, hogy a
megállapodás lehetőséget nyújt a ciklus végéig tartó jó együttműködésre. Az egyetértés
szempontjait fogalmazza meg, egy bizonyos filozófiát is rejt a megállapodás az
elkövetkezendő négy évre. A megállapodás szövegének aláírását és az állásfoglalás
elfogadását javasolja.

Dr. Kelemen Gáspár képviselő: Megkérdezte, hogy szükséges-e a megállapodás aláírása.
Humorosan fogalmazva minden megállapodás arról szól, hogy bármelyik fél kijátssza.
Ismerve a magyar mentalitást ez még forszírozottabban érvényesül. Másodsorban azt érzi,
hogy szellemi képessége és gondolkodása ezzel korlátozódik. 1980 óta részt vesz Biatorbágy
kommunális politikájában és úgy gondolja, hogy felkészültsége éppen elég ahhoz, hogy
ráérezzen arra, hogy mi az optimális Biatorbágy lakosságának. Az aláírás kényszerét nem
vállalja, a megállapodást nem kívánja aláírni, mert lehet, hogy két év múlva erről másképpen
kell gondolkodni. A dialektika törvénye szerint az élet változik.

Dr. Palovics Lajos polgármester: Javasolja, hogy az állásfoglalás tervezetéről döntsenek.
Mindenki figyelmébe ajánlja, hogy a megállapodás értelmében el kell kezdeni dolgozni.
Elmondta, hogy mindenki becsületesen akar dolgozni. A tartalom akár változhat, kölcsönös
egyetértés nyomán, és kölcsönös egyetértéssel meg is erősödhet bizonyos vonatkozásokban.
Ezzel a tizennégy képviselő kinyilvánítja, hogy a következő négy évet becsületes munkával
kívánja eltölteni. Ennek érdekében félre kell rakni a „bozótos”egy részét. A tárgyaló
delegáció által megszületett szövegtervezet aláírásáról mindenki maga dönt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az állásfoglalást szavazza meg. Ez alapot nyújt arra, hogy
eredményes munkát tudjon mindenki végezni, ami megfelel Biatorbágy Nagyközség
érdekeinek. Az érdemi érvekkel történő vitát a megállapodás nem zárja ki, sőt elősegíti.
A vitát ezzel lezárja.
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Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – 12 igen és 2 tartózkodás - (14 fő képviselő volt
jelen a szavazáskor) mellett – a következő állásfoglalást hozta.
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete
2/2006.(11. 30.)ÖÁ számú
állásfoglalása

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a képviselőtestület tagjai között létrejött Együttműködési Megállapodást, és megállapítja, hogy az
megfelel Biatorbágy Nagyközség érdekeinek, és jó alapja lehet a jelenlegi képviselő-testület
2010. évben várható önkormányzati választásig tartó eredményes munkájának.
Az Együttműködési Megállapodás szövegét az állásfoglalás melléklete tartalmazza.

Tájékoztatások

Dr. Palovics Lajos polgármester: Kérte, hogy az ülés bezárását követően a bizottságok a
napirend tervezetet és az ülések időpontjait beszéljék meg. Hétfő, kedd szerda a bizottsági
napok ideje, a december 14-ei Képviselő-testületi ülés előtti bizottsági ülések időpontjai is e
szerint alakulnak.. Két bizottság már megtette javaslatát, az ülések időpontjára, szerdai napon
az Oktatási és Kulturális Bizottság (2006. december 6-án, 14 órakor) az Ügyrendi Bizottság
szintén szerdán, (2006. december 6-án 17 órától) ülésezik. A többi bizottság is egyeztessen.
A témák előterjesztései elkészültek. Főként a költségvetés módosításról, és költségvetési
koncepcióalkotásról lesz szó. Ismertette a bizottsági meghívók közös napirendi pontjait.
Sürgette az elnöki megbeszélést. Elmondta, hogy a bizottsági anyagokkal együtt kiküldésre
kerül egy jelentősebb információs anyag, amely több elfogadott dokumentumot tartalmaz és
hosszútávon befolyásolja Biatorbágy életét. A dokumentumok között szerepel néhány olyan,
amely hosszú előkészítés után elfogadásra vár.
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Az alábbi kiküldött dokumentumokat felsorolása:
















Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési koncepciója, programja,
Ciklusprogramok,
Egészségügyi koncepció,
Forgalomtechnikai Terv,
Hatályos rendeletek,
HÉSZ karbantartás,
Hulladékgazdálkodási Terv,
Környezetvédelmi program,
Ifjúságpolitikai koncepciót,
Oktatási és iskolafejlesztési program,
Közművelődési és közgyűjtemény koncepció,
Településfejlesztési koncepció,
Településszerkezeti terv,
Testnevelési és Sport koncepció,
Várossá nyilvánítási dokumentáció, tájékoztató jellegű, munkaközi anyag, (kisebbségi
önkormányzatok is megkapták)

Dr. Palovics Lajos polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a képviselő-testület
tagjai és bizottsági tagok számára a Polgármesteri Hivatal továbbképzést szervez 2006.
december 2-3. reggel 9 órától 17 óráig, szünetekkel. A továbbképzésre még lehet jelentkezni.
A képzés témái: általános önkormányzati ismeretek, kistérségi kapcsolatok, önkormányzati
feladatok az Európai Unióban.
Dr. Palovics Lajos polgármester: Ismertette a közelgő rendezvényeket. Kiemelte a
Csíkszentdomokosi, Balánbányai és Biatorbágyi Gyermek-táncegyüttesek fellépését a
Faluházban. Elmondta, hogy musicalest lesz, Kertész Zsófia és művészbarátai fellépésével.
Megrendezésre kerül az Angyalfiavásár is. A rendezvényekre mindenkit szeretettel várnak.

Biatorbágy Nagyközség 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
Polgármester

Makranczi László
Jegyző
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