
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. március 12-én megtartott 
rendkívüli üléséről. 

  
Jelen vannak: Dr. Palovics Lajos polgármester 
  Dr. Lelkes Péter  alpolgármester 
  Wágenszommer István alpolgármester 
  Makranczi László jegyző 
  Barabás József képviselő 
  Dr. Csontos János képviselő 
  Fekete Péter képviselő 
  Dr. Győri Gábor képviselő 
  Kecskés László képviselő 
  Dr. Kelemen Gáspár képviselő 
  Koósné Lévai Ildikó képviselő 
  Szakadáti László képviselő 
  Tajti László képviselő 
  Tarjáni István képviselő 
  Varga László képviselő 
Meghívottak: Vámos Miklósné Görög Kisebbségi Önkormányzat részéről 
  Fabók Gézáné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
  Török Lászlóné Igazgatási Osztályvezető 
  Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető 
  Guttmann Szilvia Műszaki Osztályvezető  
  Körmendi Judit Főépítész 
 
Az ülésen nem jelent meg: Rack Ferencné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, mely a kiküldött meghívóhoz képest az alábbi 
napirendekkel egészül ki:  
- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához történő érdekeltségnövelő pályázat 
benyújtása (a helyi közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására meghirdetett pályázathoz önrész 
biztosítására) 
- Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata hitelfelvétele 
- A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett, határozathozatal mellőzésével a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el. 

Napirend: 

1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása (harmadik olvasat) 
Előadó: Polgármester 
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2. A helyi közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására meghirdetett 
pályázathoz önrész biztosításáról 
Előadó: Polgármester 

 
3.   Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata hitelfelvételéről 
      (Közbeszerzési eljárásról) 

Előadó: Polgármester 
 
4.   A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának  
      módosításáról 

Előadó: Polgármester 
 
 
 
1.  Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetési rendeletének        
     elfogadása (harmadik olvasat) 

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

 
 
Kiegészítés: 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Tájékoztatót adott ki arra vonatkozólag, hogy amennyiben 
március 15-ig nem fogadják el az éves költségvetést, annak milyen következményei lesznek. 
Még egy kísérletet tesznek, hogy megvalósulhasson a költségvetés elfogadása. A korábbi 
ülésen megtett javaslatához képest egy további egy ponton módosította a költségvetés 
tervezetét, mégpedig annak megfelelően, ami az utolsó ülésen elhangzott. Egyrészt, az 
akkorra benyújtott tervezetben a Faluház eszközfejlesztése is szerepelt, másrészt pedig kritika 
érte azt a megoldást, amelyet tett, hogy az igényelt takarítói két félállást 1 fő állású közhasznú 
munkással javasolta megvalósítani. Ennek megfelelően a változás a tervezetben a következő: 
A bér jellegű kiadások között a takarító, illetve más technikai személyzet számára 
összességében 2 millió Ft-os bér és hozzájárulás-emelést tervezett. Másrészt pedig, 
összevonta a Faluház számára a két eszköz-fejlesztési javaslatot. A 8 millió Ft helyébe 10 
millió Ft-os keretet, egyben érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként javasolt. A Faluház a 
mai napra elkészített a az új pályázati kérelmet, amelyet most tudtak kiosztani. Ehhez képest, 
amennyiben elfogadást nyer a tervezet, akkor egy határozati javaslatot is el kell fogadni, 
amely szerint az érdekeltségnövelő pályázatot a képviselő-testület, illetve a Faluház beadja. A 
határozati javaslathoz természetesen az is hozzátartozna, hogy elsősorban az előterjesztésben, 
a Faluház által jelzett előterjesztés első pontjában jelzett emelő berendezés, majd a második 
pontban jelzett színpademelő, illetve külső színpadként is alkalmazható berendezés élvezzen 
prioritást a pályázat elbírálásában és a saját beszerzésében is. A most kiosztott határozati 
javaslat a hitel felvételének a megoldásáról szól, amely a Közbeszerzési Bizottság, illetve a 
Pénzügyi Bizottság előkészítésében történne. Ez egy kicsit más jellegű technikai megoldást 
jelent, és nyilvánvalóan a költségvetési rendeletet közvetlenül nem érinti. Kéri, hogy a 
költségvetés 2007. évi tervezetét ezzel a tartalommal fogadják el.  
 
Kérdés: 
Dr. Győri Gábor képviselő: A most ismertetett változásokra vonatkozóan kapnak-e írásbeli 
tájékoztatást? 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 3 

Válasz: 
Makranczi László jegyző: Saját maguknak, a szavaztatás megkönnyítése céljából készítettek 
egy táblázatot, de akkor most sokszorosítják. 
A FIDESZ-KDNP képviselő csoport indítványait megkapták, csak dőlt betűvel kijavították a 
módosítások szerint.  
Polgármester úr elmondta a saját módosító javaslatait. Egyik a Faluház takarítói státuszával 
kapcsolatos, illetve a Faluház fejlesztése tekintetében az eredeti 8 millió Ft-os javaslatot 
emelte fel 10 millió Ft-ra azzal, hogy ez az érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat 
önrésze is.  
A vita ugyanabban az eljárási rendben történik, mint az előző ülésen. Szavazásra a módosító 
indítványok kerülnek. Az államháztartási törvény értelmében a polgármester az előterjesztő. 
A javaslatához képest megfogalmazott módosító indítványok kerülnek szavazásra.  
 
Szakadáti László képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció által március 7-én benyújtott 
módosító indítványban a 2.1 az a tétel, amelyet összesen 10 millió Ft-ra állítottak be. Tartalma 
valós, de a hozzá teendó összeg módosítandó 4.600 eFt-ra. Így lesz meg a 10 millió Ft és az 
ajánlatok végösszege is módosul. Tehát, nem további 10 millió Ft-tal számolnak, hanem csak 
4. 600 eFt-tal, illetve a befogadást nem nyert javaslataikkal, azaz 50.250 eFt-tal. Ezt a 
számítási kalkulációt szerette volna ismertetni. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: A most kijavított számmal kalkuláltak ebben a 
tekintetben. 
 
Dr. Győri Gábor képviselő: Hosszan és sokszor éles vitával zajlott a 2007. költségvetési év 
első és második forduló megvitatása. Semelyik oldalon nem nevezhető céltalan időnek, hiszen 
az álláspontok közeledése tapasztalható, illetve sikerült megérteni, hogy milyen javaslatot, 
álláspontot és miért fogalmazódtak meg, illetve miért nem tartották elfogadhatónak.  
Az utóbbi egyeztető tárgyalások során két sarkalatos témát lehetett körülírni és meghatározni, 
amelyekben a nézetek még nem közeledtek annyira, hogy kompromisszumos javaslat 
kerülhetett volna a képviselő-testület elé. Az egyik az a felvetése a FIDESZ-KDNP 
képviselőinak, hogy egy mondattal határozzák meg azt a korszakváltást, amely ezt a 2007-es 
költségvetést jellemzi. Arra gondolnak, hogy a korábbiakban Biatorbágy Képviselő-testülete 
nem számolt komoly, hosszan áthúzódó hitelekkel. Amikor előfordult, hogy likvidhitelt kell 
felvenni, általában rövid időn belül rendezte a község. Ez az első olyan költségvetés, amikor 
több száz millió Ft az a hitelállomány, amely terheli a költségvetést, amely meghatározza a 
község lehetőségeit, további fejlesztéseket, működési költségeket - például a község 
alkalmazásában lévő pedagógusok, közalkalmazottak fizetésemelése. Több száz millió Ft-os 
összegről van szó, amely részletesen és korrekten szerepel a költségvetés számszaki részében, 
viszont nem szerepel a szöveges részben ilyen jellegű említés. A maga részéről kérte a 
polgármestert, hogy fogalmazza meg, ha elfogadhatatlan a mondat, amelyet megfogalmaztak. 
A maga részéről kéri annak elfogadását.  
Változatlanul fenntartja kérését, hogy hangozzék el olyan módosító javaslat a Szövetség 
Biatorbágy képviselői, illetve a polgármester úr részéről, amely szövegesen is magyarázatot 
nyújt az úthúzódó kötelezettségvállalásokra. Ebben kéri az együttműködést a vita során.  
A másik tétel egy praktikus csomag, hogy milyen összeggel tudják biztosítani bizonyos 
általuk fontosnak tartott célok megvalósítását. Ebben a kérdésben eddigi is igyekeztek 
rugalmasak lenni. Jelenleg 50 millió Ft-nál tartanak, a polgármester ezt tartotta 
elfogadhatónak. Amennyiben ez az összeg még mindig elviselhetetlen terheket róna, 
konkretizálják, hogy mely számok szorulnak karcsúsításra. Ebben is partnerként állnak a 
vitában a képviselőtársaik felé.  
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E két dologban kéri az elfogadást, befogadást. A szövegszerű és számszerű változások 
lehetőségét is fenntartja a maga részéről és teheti ezt képviselőtársai nevében is. Azzal a 
szándékkal vannak itt, hogy a község működését biztosíthassák. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Mint előterjesztő, ismételten elmondja, hogy a FIDESZ-
KNDP Képviselőcsoport többször megismételte – így tudni lehet – , hogy milyen 
tartalommal, milyen igénnyel lépnek fel. Sportegyesületi témában képviselő-testületi 
határozat is született, ahol meghatározták azt a pénzösszeget, amely 2007-ben felhasználható. 
Van a fejlesztési céltartalékok között olyan, amelyeknél el fog dőlni, hogy a maximálisan 
számolt költséghez képest vissza tudnak lépni. Ez esetben az felszabadul más célokra 
(információs rendszer, földprogram, sportpálya fejlesztések előkészítése). Ezzel kapcsolatban 
válaszként összefoglalva elmondja, hogy reálisan kell nézni, neki is vannak ilyen szintű 
ötletei, még jóval kidolgozottabbak is, amelyeket csak akkor terjeszt elő a jövőben, ha annak 
meglesz a realitása és más prioritások, mint ahogy a programban is elfogadták, az 
intézmények működtetése területén (szociális támogatások és más előbbre sorolt kötelező 
feladataik területén) minden rendben van. Mint előterjesztő, ennek a realitását látja. Ha gond 
volt a tavalyi év hitelfelvételeivel, az idei évben ne menjenek tovább.  
A szöveggel kapcsolatban egy részletesebb elemzés történt, amelyből mindenki megismerheti, 
hogy miről van szó. Egy-két mondattal nem lehet elemezni azokat az összhatásokat, amelyek 
a 2007. évi pénzügyi viszonyokat jellemzik. Elfogadhatatlannak tartja, hogy kizárólag a 
korábbi képviselő-testület lenne az oka a mai helyzetnek. Lehet, hogy valaki részéről ez 
korszakváltás, de saját szempontjai szerint ezt a 2006. évi önkormányzati választásokat nem 
érzi korszakváltásnak. Kérése, hogy nézzék el, ha a továbbiakban sem tudja befogadni a 
javaslatokat, és nem vállalja fel, hogy olyan szöveget fogalmazzon meg, amellyel alapvetően 
nem ért egyet. 
 
Szakadáti László képviselő: A polgármester legutóbbi mondata korszakváltás. Nem nekik 
kell megfogalmazni, hanem a választók, hiszen a szavazatok aránya (50-50%) mutatja, hogy 
két markáns irányzat jelent meg. Magáért beszél, hogy mindkettőt szükségesnek látta a 
település lakossága megjeleníteni.  
A költségvetés-tervezet áttanulmányozása után a költségek kb. 20-22%-át vitatták. Ez az 
arány visszament 2%-ra a különböző egyezkedések, a bizottsági munkák és a képviselő-
testület nyomán megismert vélemények hatására. Ezt mindenki figyelmébe ajánlja. A 2%-ban 
is érvényesíteni akarják, amellyel a választóiknak tartoznak. A szövegben egyetértés van.  
A polgármester említette, hogy nincsenek jól kimunkálva a tételek. Úgy gondolja, hogy 
messzemenőkig részletesek, annak ellenére, hogy a költségvetés hogyan van kimunkálva, 
hiszen zöme keretösszeg.  
Ha valaki végigtekinti, ajánlatukban látszik, hogy a 10 millió Ft igencsak szűk keret a teljes 
információs arculat áttervezésére, megvalósítására.  
Az alapítványok tekintetében változott az élet. Ezt tekintetbe kell venni. Nemcsak az élet 
drágult, hanem változtak az alapítványok, egyesületek számai is. Ha meg kívánják tartani a 
támogatást, és szigorúbban elszámoltatni, akkor ez a kérés nem túlzott. 
Ha a Kulturális-völgy fejlesztésénél látható, hogy a tervezésre és a kivitelezés megkezdésére a 
10 millió Ft-ot biztosan el tudják költeni, ha ivóvizet, szennyvíz-elvezetést akarnak 
kialakítani. Kitűzték a területeket és tanulmánytervet készíttetnek róla. Körülhatárolták a 
költség tartalmát.  
A Faluház költségén jelent meg, hogy tegyenek rendet a Majális rendezvényénél. Nem 
vádaskodtak, a rendszer hibája volt. Ezt szeretnék kiküszöbölni. Van egy sport és kulturális 
része, melyeket megfelelő, hozzáértő szervezetek szervezzék.  
Ami a Faluház nagyterem fogyatékosságát illeti, nyilvánvaló, a pályázati adatokból is kiderül, 
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nem túloztak, hogy a 8 millió Ft-hoz további 4 millió Ft-ot képzeltek tenni anélkül, hogy a 
konkrét ajánlatok megérkeztek volna. A színpad nem a Faluházé, hanem a községé, 
intézményeké, amelyek állandóan szenvednek, hogy nem tudják gyorsan megrendezni 
korszerűen a rendezvényeket.  
A sportfejlesztést azért akarják ilyen súllyal megjeleníteni, mivel köztudott, hogy 
iskolafejlesztésre, oktatásra koncentrálódik a jövő. Sportcsarnok-, uszodafejlesztésre a 
következő 6-8 évben anyagi okok miatt nem kerülhet sor. Ezért tartják fontosnak az OLLÉ 
program felhasználását. Műfüves pálya építésével, Iharosi pálya rendezésével legalább azokat 
a helyeket tegyék rendbe a sportolás számára, amelyeken a következő 6-8 évben normális 
feltételeket tudnak teremteni.  
Az Egészséges Biatorbágyért program korábban vállalt befogadását, illetve a sportfejlesztésre 
10 millió Ft-os ajánlatukkal ajánlatuk 50.250 eFt többletigénnyel jár, amely 2%-át teszi ki a 
költségvetésnek. Úgy gondolja, hogy jól érlelték az állapotot. Megtalálhatják a középutat és 
folytathatják az utat, amelyet Biatorbágy Önkormányzata az elmúlt években folytatott. 
Korrekciókat hajtanak végre és új utakat nyitnak meg. 
 
A polgármester a vitát lezárta. Először a módosító indítványokat bocsátotta szavazásra. 
 
A Képviselő-testület a Faluházhoz 1 fő könyvelő munkatárs alkalmazásához szükséges 1.512 
eFt-os biztosítására vonatkozó módosító indítványt – 2 igen, 7 ellenszavazat, 4 tartózkodás 
mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
 
Az intézmények felújítási keretének biztosítására vonatkozó 5 millió Ft-os módosító indítvány 
– 2 igen, 6 ellenszavazat, 5 tartózkodás mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – 
nem kapta meg a szükséges többséget.  
 
A Képviselő-testület az oktatási intézmények kötelező taneszköz beszerzésére vonatkozó 5 
millió Ft-os támogatási indítványt – 1 igen, 8 ellenszavazat, 4 tartózkodás mellett (13 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – elvetette. 
 
A Képviselő-testület az információáramlás színvonalának fejlesztésére vonatkozó 10 millió 
Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító javaslatot – 1 igen, 8 ellenszavazat, 4 
tartózkodás mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elvetette. 
 
A Képviselő-testület az információáramlás színvonalának fejlesztésére vonatkozó 10 millió 
Ft-ra történő előirányzat-módosításra vonatkozó javaslat – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
 
Ünnepeken a település zászlóval történő méltó feldíszítésére vonatkozó 500 eFt-os módosító 
indítványt a Képviselő-testület - 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület az alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatására 
vonatkozó keretösszegének 5 millió Ft-tal történő növelésre vonatkozó javaslatot – 6 igen, 7 
ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület az alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatására 
vonatkozó keretösszegének 3 millió Ft-tal történő növelésre vonatkozó javaslat – 6 igen, 7 
ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
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A Képviselő-testület a Kulturális-völgy fejlesztési projekt döntés-előkészítésére vonatkozó 20 
millió Ft-os módosító indítványt – 3 igen, 8 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett (13 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális-völgy fejlesztési projekt döntés-előkészítésére vonatkozó 10 
millió Ft-os módosító indítványt – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális-völgy fejlesztési projekt döntés-előkészítő munkálataira 
vonatkozó 8 millió Ft-os módosító indítványt – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület a „Falu Disznótora” rendezvény megvalósítására vonatkozó 1,5 millió 
Ft-os módosító indítványt – 2 igen, 8 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett (13 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) – elvetette. 
 
A Képviselő-testület a Majális kulturális programjának megszervezése vonatkozó 650 eFt-os 
módosító indítványt – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – nem támogatta. 
 
Köztéri parkrendezésre, szoborállításra vonatkozó 12 millió Ft-os indítvány – 3 igen, 6 
ellenszavazat, 4 tartózkodás mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta 
meg a szükséges többséget. 
 
A Faluház nagyterem fejlesztésére vonatkozó 4 millió Ft-os módosító indítvány – 6 igen, 6 
ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett (13 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta 
meg a szükséges többséget. 
 
A Képviselő-testület a Faluház eszközfejlesztésének többletköltségére vonatkozó 6 millió Ft-
os módosító indítványt – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület a Faluház eszközfejlesztésének többletköltségére vonatkozó 4 millió Ft-
os módosító indítvány – 6 igen, 7 ellenszavazat mellett (13 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – nem támogatta. 
 
 
Sportcélra (Iharos sporttelepen kispálya építés, grundpálya építés és Kolozsvári úti 
sporttelepen nagypálya építés /OLLÉ/ ) összesen 30 millió Ft elkülönítésére vonatkozó 
módosító indítvány – 6 igen, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett (13 fő képviselő volt jelen 
a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. 
 
Fekete Péter képviselő úr megérkezett! 
 
A rendelet szövegének a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport által megfogalmazott új 
paragrafussal történő beiktatása – 7 igen, 7 ellenszavazat mellett (a szavazásnál 14 fő 
képviselő volt jelen) – nem kapta meg a szükséges többséget. 
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Dr. Győri Gábor képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy a polgármester úr ismét nyissa meg a 
vitát a költségvetést illetően, hiszen mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy a mai napon 
kudarcba fulladjon a költségvetés megszavazása. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Véleménye, hogy amennyiben most szavazásra bocsátja a 
költségvetés tervezetét és nem születik döntés, akkor értelemszerűen szükség van arra, hogy 
újra megnyissák a vitát. 
 
Dr. Győri Gábor képviselő úr ügyrendi javaslata – 7 igen, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás 
mellett (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló 
1/2007.(03.12.)Ör. számú rendeletét – 8 igen, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett (14 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotta. 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
  
 
2.   A helyi közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki   eszköz- 
      állományának, berendezési tárgyainak gyarapítására meghirdetett pályázathoz  
      önrész biztosításáról 

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

 
Kiegészítés: 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület állapítson meg egy 
fontossági sorrendet a pályázott célok megvalósítása tekintetében. Elsődlegesen az emelő 
berendezés, másodikként a színpademelő beszerzése, végső soron pedig a reflektor és fényhíd 
beszerzése élvezzen prioritást. 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – 13 igen, 1 tartózkodás mellett (14 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 
 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
 42/2007.(03.12.)Öh. számú 

h a t á r o z a t a  
 
 

A helyi közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására meghirdetett pályázathoz 

önrész biztosításáról 
 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi közművelődési intézmény 
érdekeltségnövelő támogatására.  
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A Képviselő-testület a pályázati célok megvalósítása tekintetében a következő prioritást 
állapítja meg: 
 

1. A Faluház nagyterme nézőterének lépcsőzetessé tétele –  1,5t teherbírású, 300x150 cm 
méretű hidraulikus teheremelő létesítésével 

2. 75 db, speciális 180x200 cm méretre egyedileg legyártott színpadelem beszerzése 
3. 10 db 2,5 kW színházi reflektor vétele 
4. 10x5 m TOM-CAT fényhíd megvásárlása  

 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10.000.000,- Ft önrészt a 2007. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
 
3.   Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata hitelfelvételéről 
      (Közbeszerzési eljárásról) 

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

 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – 10 igen, 4 tartózkodás mellett (14 fő képviselő 
volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
 43/2007.(03.12.)Öh. számú 

h a t á r o z a t a  
 

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata hitelfelvételéről 
(Közbeszerzési eljárásról) 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít 600 millió forint 
értékű működési jellegű, szabadon átváltható rulírozó forgóeszközhitel felvételére.  

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a 19/2007.(02.08.)Öh. számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

Határidő: Pályázat kiírása: azonnal 
Felelős: Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
 
 
4.   A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának  
      módosításáról 

Előadó: Polgármester 
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(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
Kiegészítés: 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Az intézmény telephelyei közé a Közösségi Ház is 
bekerülne. Eddig ideiglenes megoldás volt, hogy a Közösségi Házban zajlott a kamarazenei 
oktatás és népzenei oktatás, és ezt a telephelyet is fel kell tüntetni az alapító okiratban. Ennek 
megfelelően javasolja a pontosítást. Addig ennek a telephelynek léteznie kell, amíg új helyre 
tud költözni az intézmény vagy nem csökken a gyereklétszám. 
 
Kérdés:  
Varga László képviselő: A Német Kisebbségi Önkormányzattal megkezdett párbeszéd a 
Közösségi Ház további sorsáról mennyiben befolyásolja a telephely módosító változtatást? 
 
Válasz: 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Alkudozás folyik, ez viszont ténykérdés. A megkezdett 
beszélgetés nem befolyásol.  
 
Hozzászólás: 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő: Támogatja a Pászti Miklós Művészetoktatási Intézmény 
tevékenységének megerősítését, mivel affinitást mutat a gyerekek számára. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – 11 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett 
(14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
 44/2007.(03.12.)Öh. számú 

h a t á r o z a t a  
 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
módosításáról 

 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Pászti Miklós 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását. 
 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szövegét a határozat 
melléklete tartalmazza. 
 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testület tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több 
kérdése, hozzászólása, javaslata, észrevétele nem volt. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester úr megköszönte a képviselő-testület tagjainak a munkát, az 
ülést bezárta. 

 
k.m.f. 

 
Dr. Palovics Lajos        Makranczi László 
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    polgármester        jegyző 
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