
Iktatószám:T-69-5/2009. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. május 28-án megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Dr. Palovics Lajos polgármester 
Wagenszommer István alpolgármester 
Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
Makranczi László jegyző 
Dr. Csontos János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke  
Barabás József képviselő 
Fekete Péter képviselő 
Kecskés László képviselő, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Koósné Lévai Ildikó képviselő 
Szakadáti László képviselő, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Tajti László képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Tarjáni István képviselő 
Varga László képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 
Meghívottak: 
Benkő Cs. Gyuláné Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Palovics Teréz Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda vezetője 
Tóth Attila  Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Korbuly Klára Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője 
Jámbor Imre a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója 
Dr. Révész Zoltán Titkárságvezető 
Misurdáné Bugya Katalin Titkársági munkatárs 
Benedek Marianne Adóügyi Osztály vezetője 
Pusztaszeri Zsolt Pénzügyi Osztályvezető  
Kovács András Igazgatási Osztályvezető 
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető 
Guttmann Szilvia Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Körmendi Judit Főépítész 
Márki Ferenc Titkársági munkatárs 
 
Az ülésen nem jelent meg:  
Kanaki Zita  Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Fabók Gézáné Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Rack Ferencné Német Kisebbségi Önkormányzat Biatorbágy elnöke 
 
Dr. Palovics Lajos: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
A meghívóban szereplő 3. napirendi pont, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás alapító okiratának módosítását javasolja elsőként tárgyalni, valamint a „Kéklaguna”Kft. 
készházcentrum HÉSZ módosítási kérelmét a tisztségviselői, bizottsági előterjesztések között kéri 
felvenni. Javasolja, hogy zárt ülés keretében kerüljön tárgyalásra az önkormányzati alapítású díjak, 
kitüntetések adományozása és a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjának 
megválasztása. 
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Hozzászólások 
Fekete Péter: Javasolja, hogy Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést, amely a bizottsági ülésekről készített egyszerűsített 
jegyzőkönyvekről szól, kerüljön megtárgyalásra. 
 
Szakadáti László: Javasolja, hogy a képviselő-testület Harmati Rita útáthelyezés kérelmét (A 
179/2008.(10.02)Öh. sz. határozat felülvizsgálatát) tárgyalja meg. 
 
Fekete Péter javaslata, mely szerint a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést, amely a bizottsági ülésekről készített 
egyszerűsített jegyzőkönyvekről szól, kerüljön megtárgyalásra – 7 igen, 5 ellenszavazat, 2 
tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges 
többséget. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Szakadáti László javaslatát, amely szerint Harmati Rita 
útáthelyezés kérelme (A 179/2008.(10.02)Öh. sz. határozat felülvizsgálata) az utolsó napirendi 
pontként kerüljön megtárgyalásra – 8 igen, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen 
a szavazáskor) mellett –elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő napirend megtárgyalását fogadta 
el: 
 
Napirend 
Állampolgári bejelentések 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről 
1.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 

módosításáról 
Előadó: Településfejlesztési Bizottság elnöke 

2.) Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó: Jegyző 

3.) Biatorbágy Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatáról 
Előadó: Polgármester 

4.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi intézmény-felújítási programjáról 
Előadó: Polgármester 

5.) Tájékoztató a közterület-felügyeleti szolgálat 2008. évi működéséről (a kapcsolódó 
előterjesztés a 2009.04.30-i ülésre kiküldésre került) 
Előadó: Polgármester 

6.) Biatorbágy-Budajenő-Budakeszi-Herceghalom-Páty-Telki települések kerékpárút-hálózat 
tanulmánytervéről 
Előadó: Polgármester 

7.) Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól 
Előadó: Polgármester 
a.) Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
b.) A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 tanévben induló tanulócsoportok számáról 
c.) Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
d.) A PMAMI maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 

8.) Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek 2009. évi eszközbeszerzési keret elosztásáról 
Előadó: Polgármester 
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9.) A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának megújított Közoktatási Intézkedési 

Tervéről 
Előadó: Polgármester 

10.) Automata defibrillátorok beszerzéséről 
Előadó: Polgármester 

11.) Nyári napközis tábor szervezéséről 
Előadó: Polgármester 

12.) Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére beérkezett 
pályázatokról 
Előadó: Dr. Lelkes Péter alpolgármester 

13.) Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos támogatási kérelméről 
Előadó: Polgármester 

14.) A Jobbik Magyarországért Mozgalom biatorbágyi alapszervezetének kettőskereszt-állítási 
kérelméről 
Előadó: Polgármester 

15.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 
a) Kéklaguna”Kft. készházcentrum HÉSZ módosítási kérelme 
16.)Harmati Rita útáthelyezési  kérelméről ((A 179/2008.(10.02)Öh. sz. határozat 

felülvizsgálata) 
Előadó: Polgármester 

17.) Tájékoztatások, javaslatok 
 
Állampolgári bejelentések 
 
Nagy György Tibor: Ezúton meghívja a képviselő-testület minden tagját 2009. június 5-én, 18 
órára, Biatorbágy, Lomb u. 1-ben tartandó Trianoni szobor avatására. A szobrot felajánlja 
Biatorbágy Város közterületére, elhelyezésre. A szobor közadakozásból készült el. 
 
Dr. Palovics Lajos: Elnézést kér, de június 5-én a Hámory Imre (operaénekes)- emlékkiállítás 
ünnepi műsorán vesz részt, ezért a fenti meghívásnak személy szerint nem tud eleget tenni. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről 
Előadó: Polgármester, alpolgármesterek 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület a polgármester és Wágenszommer István alpolgármester két 
ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről szóló tájékoztatóját – 9 igen, 5 tartózkodás mellett (14 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – elfogadta. 
 
 
1) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 
 módosításáról 
 Előadó: Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 12 igen, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
61/2009.(05.28)Öh. számú 

határozata 
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát és a módosítást az 
előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosított változatát a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2) Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 
 gyermekvédelmi tevékenységről 
 Előadó: Jegyző 
 (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 – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
62/2009.(05.28) Öh. számú 

határozata 

Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a jegyzői hatáskörbe tartozó, 2008. 
évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 

 
 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatáról 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Kérdés 
Varga László: Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén a Faluház igazgatója és az iskolaigazgató 
részéről voltak nyitott kérdések. Az egyeztetés megtörtént-e? 
 
Válasz 
Dr. Palovics Lajos: A Faluház esetében a gazdálkodásból adódóan merültek fel kérdések. Célszerű  
a költségvetési év kezdetével bevezetni a további korrigálásokat. Az iskola esetében a 
szeptemberben érdemes visszatérni az aktuális módosításokra. 
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Makranczi László: Az intézményvezetők által kért korrigálások, pontosítások átvezetésre 
kerülnek. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
63/2009.(05.28)Öh. számú 

határozata 
 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratairól 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a polgármesteri hivatal alapító okiratát és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat melléklete tartalmazza. 
Határidő: azonnal 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

64/2009.(05.28.)Öh. számú 
határozata 

 
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda alapító okiratairól 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Benedek Elek Óvoda alapító okiratát, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat melléklete tartalmazza. 
Határidő: azonnal 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
65/2009.(05.28.)Öh. számú 

határozata 
 

Biatorbágyi Általános Iskola alapító okiratairól 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Biatorbágyi Általános Iskola alapító okiratát é azt az előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat melléklete tartalmazza. 
Határidő: azonnal 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

66/2009.(05.28.)Öh. számú 
határozata 

 
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratairól 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát és azt az előterjesztés szerint 
jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat melléklete tartalmazza. 
Határidő: azonnal 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
67/2009.(05.28.)Öh. számú 

határozata 
 

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratairól 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát, és azt az 
előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

68/2009.(05.28. )Öh. számú 
határozata 

Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratairól 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi CV törvény felhatalmazása alapján felülvizsgálta 
a Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratát, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja  
Az alapító okirat módosító és egységes szerkezetű változatát a határozat melléklete tartalmazza. 

 
 
 
4) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi intézmény-felújítási programjáról 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Makranczi László: A Képviselő-testület a program megvalósításához szükséges forrásokat a 2009. 
évi költségvetésében biztosította. A képviselő-testület elrendelte az önkormányzat és intézményei 
építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról szóló 
7/2003.(05.08.) számú rendeletben meghatározottak szerint a felújítási munkákkal összefüggő 
feladatok elvégzését. A kiküldött anyagban látható, hogy optimálisan alakultak az árajánlatok. Az 
értékelő bizottság tegnapelőtt ülésezett, ez alapján készült az előterjesztés. A költségvetésben 20 
millió forint áll rendelkezésre intézmény-felújításra, az értékelő-bizottság 20 millió forint alatt 
hirdetett győzteseket, és van három beruházás, amibe további egyeztető tárgyalást tart 
szükségesnek. Ebből kettő elektromos természetű: az egyik az általános iskolát érinti, a másik a 
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Faluház udvarával függ össze.  A műszaki tartalom további egyeztetése szükséges ebben a 
kérdésben. Jámbor Imre, a Faluház igazgatójának kérése, hogy a kandelláberek teljes átépítése 
történjen meg, mert ezzel hosszútávon több üzemeltetési probléma megoldódna. Szükséges lenne 
mindhárom elektromos feladat elvégzése ebben az évben. Az iskola elektromos javítását a nyári 
szünetben lehet elvégezni. 
 
Kérdés 
Fekete Péter: A teljes körű kivitelezés meghaladja a 20 millió forint összeget. Hogyan lehet 
határozattal meghatalmazást adni a szerződések megkötésére, amikor a költségvetési rendeletben 
kerül meghatározásra az intézmény-felújítási keret? 
 
Szakadáti László: A Kolozsvári úti kis sportpályának a füvesítése szerepel - saját dolgozóval - az 
anyagban, pedig annak a füvesítése most folyik. A terep nincs előkészítve füvesítésre. Miért van ez? 
Az ajánlattevők között rendszeresen szerepel az, hogy „gondnok” és az is, hogy Szkupi Frenc. Ők 
milyen jogi keretben dolgoznak? 
 
Válasz 
Makranczi László: A képviselő-testület meghatározta az intézmény-felújítás végösszegét. Az 
értékelő-bizottság dönt. Amennyiben a Polgármester egyetért az értékelő-bizottság döntésével, 
akkor szerződéskötésre kerül sor, ha nem akkor képviselő-testületi döntés szükséges. Amennyiben a 
megvalósítandó munkák költségigénye meghaladja a 20 millió forintot, akkor Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete a feladatok elvégzéséhez szükséges pótelőirányzatot 2009. évi költségvetésében 
biztosíthatja. Most még nincs pontos összeg a teljes költségek tekintetében, mivel az elektromos 
részek műszaki tartalma a kiíráshoz képest változik, de a munkák elvégzését a határozat 
elfogadásával biztosítja a képviselő-testület. Mivel változik a teljes költség, ezért nem került 
megjelölésre konkrét összeg a módosításhoz. Mielőtt az elektromos munkák elkezdődnek, szakértő 
bevonásával kerülnek a költségek meghatározásra. 
A füvesítés, a Kolozsvári úti kis sportpálya szintezése („grátisz”) elkészült másfél évvel ezelőtt, a 
Puhi-Tárnok felajánlásával, mert javasolt, hogy addig is ne a gaz, hanem fű legyen rajta, lehessen 
használni. Ez egy átmeneti időszak addig, amíg el nem dől, hogy műfű vagy fű legyen rajta. 
Amennyiben az intézmény nem kér kivitelezőt, akkor a gondokkal elvégeztetheti a munkát, csak az 
anyagárat kell biztosítani. Sok helyen lehet találkoznia Szakadáti László által az említett nevekkel, 
ők egyéni vállalkozók. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 11 igen, 3 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
69/2009.(05.28.) Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi intézmény felújítási munkáiról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. évi 
intézmény felújítási munkáiról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület a költségvetésében biztosított 20 millió Ft előirányzaton túlmenően a felújítási 
munkák megvalósításához szükséges pótelőirányzatot 2009. évi költségvetésében biztosítja. 
Az intézmény-felújítási programot a határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: 2008. 10. 30. 
 
5) Tájékoztató a közterület-felügyeleti szolgálat 2008. évi működéséről (a kapcsolódó 
előterjesztés a 2009.04.30-i ülésre kiküldésre került) 
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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 ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
70/2009.(05.28) Öh. számú 

határozata 

Tájékoztató a közterület-felügyeleti szolgálat 2008. évi működéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a 2008. évi közterület-
felügyeleti szolgálat helyzetéről szóló tájékoztatót. 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közterület-felügyeleti szolgálat dolgozóinak a 2008. évi 
tevékenységükért és további sikeres és eredményes munkát kíván. 

 
 
6) Biatorbágy-Budajenő-Budakeszi-Herceghalom-Páty-Telki települések kerékpárút-hálózat 
 tanulmánytervéről 
 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, 4 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
71/2009. (05. 28) Öh. számú 

határozata 
 

Biatorbágy - Budajenő - Budakeszi - Herceghalom - Páty - Telki települések területére 
vonatkozó kerékpárút-hálózat tanulmányterv elfogadása 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy - Budajenő - Budakeszi - 
Herceghalom - Páty - Telki települések területére vonatkozó a „Zsámbéki-medence kistérségi 
kerékpárforgalmi hálózat Tanulmányterv” című dokumentum 2009. április hóban kiadott végleges 
változatát, azt elfogadja. 
 
 
7) Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
a.) Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
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Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete 
72/ 2009.(05.28.) Öh. számú 

 
Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól 

Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
A Biatorbágyi Általános Iskola maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Általános Iskola 
2009/2010 tanévre az alábbi osztályok +20%-os létszámemelését: 

 
Osztály Maximális 

létszám 
Szeptemberben 
Várható létszám 

+20%-os 
Emelt létszám 

1.a 26 fő 27 fő 32 fő 
1.b 26 fő 27 fő 32 fő 
1.c 26 fő 28 fő 32 fő 
1.d 26 fő 28 fő 32 fő 
1.e 26 fő 27 fő 32 fő 
1.f 26 fő 27fő 32 fő 
2.a 26 fő 27 fő 32 fő 
2.c 26 fő 27 fő 32 fő 
3.a 26 fő 29 fő 32 fő 
3.b 26 fő 31fő 32 fő 
3.c 26 fő 27 fő 32 fő 
3.d 26 fő 27 fő 32 fő 
4.a 26 fő 27 fő 32 fő 

 
 
b.) A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 tanévben induló tanulócsoportok számáról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

73/2009. (05.28.) Öh. sz. 
határozata 

 
A Biatorbágyi Általános Iskola 2009/2010 tanévben induló tanulócsoportok számáról 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009/2010 tanévben a Biatorbágyi Általános Iskolában 
35 tanulócsoport (33 általános és 2 SNI) indítását engedélyezi, és hozzájárul az engedélyezett 
pedagógus létszámkereten belül, az első osztályos tanulócsoportok számának emelkedése miatt, két 
tanítói állás meghirdetéséhez. 
 
 
c.) Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város  Képviselő-testülete 
74/ 2009.(05.28.) Öh. számú 

 
Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól 

Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Benedek Elek Napköziotthonos 
Óvoda 2009/2010 nevelési évre az alábbi csoportok +20%-os létszámemelését: 
 
 

Tagóvoda 
megnevezése 

Csoportok Maximális 
létszám 

Szeptemberben  
várható létszám 

+ 20 %-os 
Emelt létszám  

Sün 25 fő 30 fő 30 fő 
Mókus 25 fő 30 fő 30 fő 

Fő u. 61. 
Vadvirág Óvoda 
 Katica 25 fő 28 fő 30 fő 
Szent László u. 48 
Pitypang Óvoda. 

Mókus 25 fő 30 fő 30 fő 

Mókus 25 fő 29 fő 30 fő 
Süni 25 fő 30 fő 30 fő 
Napocska 25 fő 30 fő 30 fő 

Bajcsy-Zs. u. 13. 
Csicsergő Óvoda 

Méhecske 25 fő 30 fő 30 fő 
Napraforgó 25fő 30 fő 30 fő 
Margaréta 25 fő 30 fő 30 fő 
Nefelejcs 25 fő 30 fő 30 fő 
Tulipán 25 fő 30 fő 30 fő 

Dévai u. 1. 
Meserét Óvoda 

Százszorszép 25 fő 30 fő 30 fő 
 
 
 
d.) A PMAMI maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 12 igen, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város  Képviselő-testülete 

75/ 2009.(05.28.) Öh. számú 
 

Az oktatási intézmények oktatásszervezési feladatairól 
Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 
A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény maximális osztály/csoport létszám túllépéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Pászti Miklós Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévére a +20%-os létszámemelést, valamint támogatja az Oktatási 
Hivatal további +10 %-os emelésének kérését az alábbi csoportra vonatkozóan: 
 

Osztályok Maximális  
létszám 

Szeptemberben 
Várható létszám 

+20 %-os 
Emelt létszám  

+10 %-os 
OH által  
engedélyezhető létszám  

Szolfézs 
Előképző 
 

15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 

Szolfézs 1.osztály 15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 
Szolfézs 2. osztály 15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 
Szolfézs 3. osztály 15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 
Szolfézs 4. osztály 15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 
Zeneirodalom 15 fő 19 fő 18 fő 20 fő 
Iharosvölgy  
Néptánc csoport 

20 fő 25 fő 24 fő 26 fő 

 
 
 
 
8) Biatorbágy Város közoktatási intézményeinek 2009. évi eszközbeszerzési keret 
 elosztásáról 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Hozzászólás 
Fekete Péter: Javasolja, hogy a közoktatási intézmények az eszközbeszerzési keret elosztását az  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetésének elfogadása után egy hónapon belül 
határozzák meg. 
 
Dr. Palovics Lajos: Fekete Péter javaslatát befogadta. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
76/2009. (05.28.) Öh. sz. 

határozata 
 

BiatorbágyVáros közoktatási intézményeinek 2009. évi eszközbeszerzési keret elosztásáról 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi közoktatási intézmények 2009. évi 
eszközbeszerzési keretét a következők szerint határozza meg: 
  
Biatorbágyi Általános Iskola 5 millió forint 
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Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda 4 millió forint 
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  3 millió forint 
 
A közoktatási intézmények az eszközbeszerzési keret elosztása Biatorbágy Város Képviselő-
testülete költségvetésének elfogadása után egy hónapon belül kerül meghatározásra. 
 
 
 
9) A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának megújított Közoktatási Intézkedési Tervéről 
 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, 4 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

77/2009. (05. 28) Öh. számú 
határozata 

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának megújított Közoktatási Intézkedési Tervéről 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának 
megújított Közoktatási Intézkedési Terv tervezetét azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
A BTT Közoktatási Intézkedési Terve 1. sz. módosítása végleges változatát a határozat melléklete 
tartalmazza. 
 
 
 
10) Automata defibrillátorok beszerzéséről 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Dr. Palovics Lajos: Az automata defibrillátor készülékek sporttelepekre tervezett beszerzése 
kapcsán a Hivatal felmerését végzett a Biatorbágyi Általános Iskola, a Viadukt SE, illetve a 
Kolozsvári úti sportpálya üzemeltetési feladatait ellátó Pannon Park Forest kft. bevonásával, az 
alapfokú, életmentő, újraélesztési oktatáson való részvételt illetően.  
 
Hozzászólások 
Tajti László: Javasolja, hogy a defibrillátorok elhelyezési helyén, kezdettől fogva üzemeltetési 
napló vezetése történjen, az eredményességi és használhatósági vizsgálatok feldolgozása érdekében. 
 
Dr. Győri Gábor: Egyetért a célokkal és a megvalósulással. A határozati javaslatban szereplő 
költséghely megjelölés helyett javasolja, hogy az általános tartalék terhére történjen a 
defibrillátorok beszerzése. 
 
Kecskés László: Elhelyezési helyként a benzinkutat javasolja, mivel hosszú a nyitva tartás, és 
központi helyen van. 
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Válasz 
Dr. Győri Gábor: Ideális esetben minden olyan helyen célszerű elhelyezni defibrillátor, ahol 
nagyobb tömegek fordulnak elő. A Népjóléti Bizottság azt javasolta, hogy a két sportpályán 
helyezzék el a készülékeket, mert itt olyan rosszullétek fordulhatnak elő, ahol azonnali segítség 
szükséges. A városközpontban is célszerű lehet az elhelyezés, de itt található az orvosi ügyelet, és a 
munkatársak sürgős ellátást tudnak biztosítani. Az eszköz lényege, hogy automata defibrillátor, a 
kezelése könnyen megtanulható. Az eredeti elhelyezést tartja indokoltnak. 
 
Dr. Palovics Lajos: Tajti László javaslatát befogadta. 
 
Dr. Győri Gábor módosító javaslata, mely szerint az automata defirillátorok beszerzése az általános 
céltartalék terhére történjen – 7 igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – nem nyerte el szükséges többséget. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 13 igen, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
78/2009.(05.28.) Öh. számú 

határozata 

Automata defibrillátorok beszerzéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Iharosi és a Kolozsvári úti sportlétesítmények területére 
elrendeli egy-egy automata defibrillátor beszerzését. A defbrillátorok működtetéséről a 
sportlétesítmények üzemeltetői kötelesek gondoskodni. 

Az automata defibrillátorok elhelyezési helyein üzemeltetési napló vezetése szükséges. 
 

A Képviselő-testület a két defibrillátor beszerzéséhez szükséges forrást a 2009. évi költségevetés 
egészségügyi fejlesztési céltartalék kerete terhére biztosítja. 

 
11) Nyári napközis tábor szervezéséről 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Dr. Palovics Lajos: A napközis táborok támogatására kérelem érkezett a Biatorbágyi Családsegítő 
Központtól, a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől, és a Biatorbágyi Általános 
Iskola részéről. Pontos összeget jelölt meg a Családsegítő Központ 400.000 Ft-ot,  a Pászti Miklós 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 800.000 Ft-ot kér a táboroztatáshoz. A Biatorbágyi 
Általános Iskola a fennmaradó pénzösszegből kívánja az iskolások táborozását támogatni. 
 
Kérdés 
Varga László: Táboroztatási keret felhasználása az áprilisi Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén 
került szóba. A bizottság megkérte az intézményvezetőket, hogy egy klasszikus napközis tábor 
szervezését gondolják át. Sajnos nagyon sok gyereknek nem megoldott a nyári időtöltése. Igény 
jelentkezett a táborokra, de kisebb létszámban jelentkeztek a gyerekek a vártnál, ami azonban már 
kialakulóban van. A Családsegítő Központ kérelmét a bizottság nem kapta meg, így arról csak a 
képviselő-testületi ülés anyagából értesült. Az általános iskola igazgatója által elindított kérdőíven 
szereplő és a Családsegítő Központ táborozási időpontjával egyező időpontban, különböző 
létszámban jelentkeztek az alsó tagozatos gyerekek. Az iskolában 9 fő jelentkezett erre az 
időpontra, a Családsegítőben pedig 35-40 fő. Ennek vajon mi az oka? Az intézmények nyári 
táboroztatásának összehangolása szükséges. Javasolja a napirend szakbizottsági újratárgyalását. 
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Varga László javaslata mely szerint a nyári napközis táborok támogatásának kérdését a 
szakbizottságok tárgyalják újra – 6 igen, 2 nem, 6 tartózkodás - (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – nem nyerte el a szükséges többséget. 
 
Dr. Győri Gábor: Tájékoztatást kér arról, hogy a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának 
6-%-os csökkentéséből mekkora összeg képződött a táboroztatási keretben és mekkora a 
táboroztatási keret ezen összeg nélkül? 
 
Válasz 
Makranczi László: A Családsegítő Központ kérelme a bizottsági ülés után érkezett. 
 
Hozzászólások 
Dr. Palovics Lajos: A Családsegítő Központ már régóta szervezi a táborait. Sok olyan család van, 
akik csak támogatással tudják a gyermekeik táboroztatását megoldani. Egyik táboruk az Iharosban 
lesz, ehhez is kérnek támogatást. A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény azért ad 
programot, mert ebben az évben nem az Iharosban, hanem Kőszegre szervezik a művészeti tábort, 
ezért most ez drágább. 
 
 
Benkő Cs. Gyuláné: A bizottsági ülésen említette a Családsegítő Központ táborozási programját. 
A Családsegítő Központtal egyeztetés folyik. Ha kevés az iskolában a jelentkező, akkor a 
gyerekeket a Családsegítő Központ táborai be tudják fogadni, és támogatást is kapnak a családok 
ehhez. Az iskola is szervez táborokat, ennek az egyeztetése, szervezése folyik. Az intézmények 
között jó az együttműködés. 
 
Dr. Palovics Lajos: Ami tábort megszerveztek, arra minden támogatást megkaptak az 
intézmények. A családok sokszor szociális támogatás keretében kapják meg a segítséget a 
táborozáshoz. Kimutatást nem lehet most készíteni arról, hogy hányan és mennyi támogatást 
kapnak. 
Most az 1.200.000 Ft támogatásról lehet dönteni. 
 
Koósné Lévai Ildikó: A két konkrét igényről kell dönteni, és a fennmaradó összeget szükség 
szerint az általános iskola napközis táborokra használhatja fel. 
 
Szakadáti László: Minden évben sokan jelentkeztek táborozási támogatásért. Most még nem 
érkeztek be ezek a kérelmet. Bizonytalanságot érez. Kéri az intézményvezetőket, hogy mihamarabb 
szervezzék meg a táborozási programot.  
 
Koósné Lévai Ildikó: Az Oktatási és Kulturális Bizottságon felmerült az, hogy a családoknak a 
nyári szünet megszervezése nagyon nehéz. Pozitív kezdeményezés volt a nyári napközis táborok 
megszervezése az iskola részéről. A táborozásokat mindenképpen támogatni kell. Lehet, hogy most 
kevesebben jelentkeztek napközis táborba, de jövőre biztosan többen fognak. 
 
Dr. Palovics Lajos: Az általános iskola munkaterve szerint külön meghatározásra került a 
táborozási összeg. Ebből – a német nemzetiségi tagozat vezetőjének kérésére - külön is 
meghatározásra került a német nemzetiségi tagozat táborozási kerete. Nem arról van szó, hogy az 
általános iskola most kezdi a táborokat megszervezni, hiszen a táborok jórészét már szeptemberben 
megtervezték, és a tanév folyamán meg is szervezték. Ezen kívül vannak még táborok, amelyeket 
az egyesületi keretből támogat az Önkormányzat, és vannak táborok, amelyeknek a szervezéséhez 
nem kell támogatás, mert a szervezők a finanszírozást megoldják.  
Dr. Győri Gábor: Adatot kért arról, hogy mennyi a képviselők és bizottsági tagok által felajánlott 
6 %-os tiszteletdíjból képzett táborozási összeg, és mennyi a táborozási alap. Mekkora összegről 
kell most dönteni?  
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Válasz 
Makranczi László: 2,6 millió forint a teljes összeg, amelyről most dönteni lehet. Készülhet 
kimutatás arról, hogy melyik évben mekkora összeg került a nyári táborozások támogatására. 
Minden intézmény megtervezi a táboroztatási igényét, és ezek folyamatosan valósulnak meg, ennek 
a fedezete az intézmények éves költségvetésében szerepel. Az Iharosi tábor és Fonyódligeti üdülő is 
teljes kihasználtsággal működik. A fenti táborozási keret plusz keret, amelynek felhasználására az 
intézményeknek volt javaslatuk. A következő évben egy tematikus táboroztatási terv szükséges, 
ahhoz, hogy átfogó képet kaphasson a képviselő-testület. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 12 igen, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
79/2009.(05.28) Öh. számú 

határozata 

Nyári napközis táborok támogatásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 2009. évi 
tiszteletdíját a 17/2008.(11. 28.) Ör.sz. rendeletével 6 %-kal csökkentette. A Képviselő-testület 
199/2008. (11.27.) Öh. sz. határozatának értelmében ezen megtakarítás összegét 2009. évben a 
gyermekek táboroztatására kívánja fordítani. 

A Képviselő-testület a táborokat szervező intézményeket az alábbiak szerint támogatja: 

Biatorbágyi Általános Iskola: 1.400.000 Ft (keretösszeg) 

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat:  400.000 Ft 

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 800.000 Ft 

 
 
12) Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére beérkezett 
 pályázatokról 
 Előadó: Dr. Lelkes Péter alpolgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Dr. Kelemen Gáspár: Nem kíván részt venni a pályázat elbírálásában, mert szabályellenesnek 
tartja. Az előzmények, és az eljárás veszélyezteti a verseny tisztaságát. 
 
Hozzászólások 
Dr. Lelkes Péter: Az önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére tett erőfeszítések 
most kerültek olyan helyzetbe, hogy dönteni lehet. Úgy érzi, hogy az előkészítő munka során és a 
közös munka kapcsán körültekintően járt el. Kapott levelet Makranczi Lászlótól, Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől, amelyben nyilatkozik a televíziós pályázatok bontásának 
jogszerűségéről, és szakszerűségéről. Ez az írásos állásfoglalás válasz arra, hogy a pályázatok 
bontása rendben történt. A pályázatokat két bizottság tárgyalta, és szakértő véleményezte. A 
bizottságok állásfoglalása szerint– a szakértő vélemény figyelembe vételével - két pályázóval 
(Regiofilm Stúdió Bt-vel és a MATT 2004. Kft) - továbbtárgyalás javasolt. Az egyeztető 
tárgyalások szakmai vonatkozású megbeszélésére Pázmány András, a Biatorbágyi Kábeltv Kft. 
ügyvezetőjének meghívása indokolt. 
 
Kérdés 
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Tajti László: A pályázati kiírás „6.d” pontjában meghatározottak szerint volt-e a pályázatot 
benyújtok részéről kérdésfeltevés?  
 
Válasz 
Dr. Lelkes Péter: Nem volt kérdés a pályázók részéről. 
 
Hozzászólások 
Tajti László: Az alpolgármester által felolvasott Jegyző által írt tájékoztató tartalmával nem ért 
egyet. Nem utólag kell megmagyarázni a történteket, hanem a kiírás szerint kellett volna eljárni. A 
pályázatok bontásával nem ért egyet. A pályázati kiírás szerint a pályázatok érkeztetésére a Kiíró 
képviseletében a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztálya jogosult, valamint személyében a város 
jegyzője. Érkeztető a pályázatokat érkezési időnek megfelelően sorszámmal látja el. A 
pályázatokon nincs sorszám. A bontás az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint bontó 
bizottság végzi. Amennyiben nincs ilyen bontó bizottság, miért került a kiírásba, vagy miért nem 
alakult? Ha erre nem megfelelő az Ügyrendi Bizottság, akkor ez is problémás. Nem tudja elfogadni 
az, hogy a pályázók DVD anyagi a formai értékelés előtt szakértőhöz kerültek, még akkor sem, ha 
ezt a Polgármester jóváhagyta. A versenysemlegességet véleménye szerint a kialakult helyzet 
súlyosan sérti. A határozat végrehajtására van felelős, neki kell levonni a következtetéseket az 
eljárással kapcsolatban. 
 
Dr. Győri Gábor: Ha Biatorbágy Város Jegyzője úgy nyilatkozik, hogy a pályázatok bontása 
szabályos volt, az érkeztetés jogszerű volt, akkor tovább lehet lépni a pályázatok értékelésére. 
 
Fekete Péter: Ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület vita nélkül szavazzon. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Fekete Péter javaslatát, mely szerint vita nélkül szavazzanak a 
kérdésről – 8 igen, 4 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Tajti László és Dr. 
Kelemen Gáspár nem vett részt a szavazáson) mellett –elfogadta. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 9 igen, 3 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor, Tajti László és Dr. Kelemen Gáspár nem vett részt a szavazáson) mellett – a 
következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
80/ 2009.(05.28.) Öh. számú 

határozata 
 

Biatorbágy Város önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére beérkezett 
pályázatokról 

(Biatorbágy Város Képviselő-testülete 28/2009.(03.26.)Öh. számú határozat módosításáról) 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 28/2009.(03.26)Öh. számú határozattal kiírt 
Önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésére beérkezett, meghívásos, egyfordulós 
pályázatok értékelésére vonatkozó előterjesztést. 
 
A pályázatok közül Biatorbágy Város Képviselő-testület Regofilm Stúdió Kft és a MATT-2004 Bt. 
műsorkészítővel, a szakértői vélemény alapján további egyeztető tárgyalások folytatását tartja 
indokoltnak.  
A tárgyalások lefolytatására felkéri: 

 
  Pázmány András (Biatorbágyi Kábeltv Kft. részéről) 
  Wágenszommer István, alpolgármester 
  Koósné Lévai Ildikó, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, 
  Szakadáti László, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét. 
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Az egyeztető tárgyalások lefolytatásának határideje 2009. június 11. és a javaslattétel határideje 
2009. június 25. 
 

 
13) Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos támogatási kérelméről 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Dr. Palovics Lajos: Dr. Juhász Zsuzsanna a korábbi években folyamatosan különféle támogatási 
kérelmeket nyújtott be az Önkormányzat felé. Ezek között az önálló pályázat erkölcsi támogatásától 
a teljes önkormányzati anyagi finanszírozásig szinte mindenféle kérelem előfordult. Az 
Önkormányzat az erkölcsi támogatást minden esetben, az anyagi támogatást pedig lehetőségeihez 
mérten támogatta. Mivel a doktornő tulajdonában van egy általa nem lakott tatabányai lakás, annak 
értékesítéséből az építkezés befejezését tudná finanszírozni. 
 
Javaslat 
Dr. Győri Gábor: A beruházás vége felé van egy jól behatárolható költségigénye a doktornőnek, 
ezért javasolja, hogy a kialakult helyzet mielőbbi lezárása érdekében a gyermekorvosi körzet 
elindításához szükséges rendelő kialakításához 3,5 millió forint támogatást biztosítson Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete, egyúttal Dr. Juhász Zsuzsanna a következő 5 évben mondjon le 
gyermekorvosi tevékenysége mindennemű önkormányzati támogatásról. A gyermekorvosi 
támogatás praxisonként évi 300.000 Ft-ot jelent, ezzel, ha 5 évig erről lemond a doktornő, akkor a 
3,5 millió forint támogatás finanszírozása megoldott lenne. 
 
Tajti László: 2007-ben készült egy megállapodás a doktornővel, amiben szerepelt, hogy 2008. 
június 30-án kiköltözik a jelenlegi Önkormányzat által biztosított rendelőből. Ez nem valósult meg, 
2008. októberi kiköltözést vállalta a doktornő. Ez sem történt meg, a megállapodás újabb 
kiköltözési határidőt adott, 2009. április 30-ig. Megint módosítani kell a megállapodást, mert most 
sem látszik az, hogy a doktornő ki tud költözni az Önkormányzat által biztosított épületből. A 
közpénzek gazdálkodására ügyelni, figyelni kell mindenkinek. Egy sorozatosan felvállalt, de 
önhibájából be nem tartott határidők miatt ismételten támogatást kér a doktornő a közpénzekből. A 
tervektől és határidőktől való építési, műszaki eltérést nem engedélyezte senki. A 
Településfejlesztési Bizottság álláspontja szerint további támogatást nem javasolt, és felhívja a 
doktornő figyelmét, hogy a megállapodásban szereplő határidőket jogkövető módon tartsa be.  
 
Hozzászólás 
 
Szakadáti László: A beruházást be kell fejezni, közpénzből közérdeket támogat a képviselő-
testület. A 3,5 millió forint támogatás biztosításával ért egyet, azzal a kiegészítéssel, hogy 5 évig 
lemond a doktornő a gyermekorvosi praxisának támogatásáról. 
 
Dr. Lelkes Péter: Megtekintette az építkezést. Az épület rendelő-szintjéből hiányzik még a 
burkolás, kilenc ajtó, vizesblokkok, a szinteket le kell zárni, parkoló kiépítése kérdéses.  
 
Dr. Palovics Lajos: A doktornő egy 1997-ben teljesen felújított gyermekorvosi rendelőben 
dolgozott. Nem volt szükség arra, hogy ezt a rendelőt korszerűsíteni, felújítani kellett volna. Ő egy 
több funkciós épület létrehozásában gondolkodott. A gond az, hogy 5 évre lemond a doktornő a 
támogatásról, de erről még nem nyilatkozott. Be kell fejezni a gyermekorvosi rendelő építését, 
felszerelését. A helyzet lezárása érdekében a képviselő-testület biztosítson 2 millió forint 
támogatást, utófinanszírozás keretében 2009. augusztus 31-ig, azzal a feltétellel, hogy a támogatást 
az Önkormányzat a feladatot elvégző vállalkozásnak, vagy Dr. Juhász Zsuzsannának fizeti ki azt 
követően, hogy a doktornő kiköltözik az ACSI épületéből. Amennyiben ennek a feltételnek nem 
tesz eleget, akkor az Önkormányzat 2009. május 1-jei hatállyal visszamenőleg bérleti díjat számol  
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fel az ACSI épületének használatára. Ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület vita nélkül 
szavazzon. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Dr. Palovics Lajos javaslatát, mely szerint vita nélkül 
szavazzanak a kérdésről – 11 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett –elfogadta. 
 
Dr. Győri Gábor módosító javaslata, mely szerint Dr. Juhász Zsuzsanna 3, 5 millió forint 
támogatásban részesüljön úgy, hogy Dr. Juhász Zsuzsanna 5 évig lemond mindennemű 
gyermekorvosi tevékenységét illető támogatásról – 6 igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás (14 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor, Dr. Palovics Lajos nem vett részt a szavazáson) mellett – nem 
nyerte el szükséges többséget. 
 
Tajti László módosító javaslata, mely szerint Dr. Juhász Zsuzsanna ne részesüljön támogatásban – 2 
igen, 7 ellenszavazat, 4 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Dr. Palovics Lajos 
nem vett részt a szavazáson) mellett – nem nyerte el szükséges többséget. 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás (14 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor, Dr. Palovics Lajos nem vett részt a szavazáson) mellett – a következő 
határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
81/2009.(05.28.) Öh. számú 

határozata 

Dr. Juhász Zsuzsanna támogatási kérelmeiről 

1. Dr. Juhász Zsuzsanna a Biatorbágy Képviselő-testülete által 1997-ben, a jogszabályoknak és 
rendeleteknek megfelelően kialakított rendelőben dolgozik. Nem az Önkormányzat, hanem Dr. 
Juhász Zsuzsanna kezdeményezte saját részére rendelő építését és az általa elvileg használt 
rendelőből való elköltözését. Biatorbágy Képviselő testülete 224/2005.(10.27.) Öh., 150/2006.(08. 
29.) Öh., 166/2007.(10. 04.) Öh. határozataival támogatta dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvosi 
rendelő kialakítására vonatkozó pályázatait. Ezen döntések mindegyikében a Képviselő-testület 
kihangsúlyozta, hogy elvi jelleggel, anyagi kötelezettségvállalás nélkül támogatja a doktornő céljait. 
Biatorbágy Képviselő-testülete 71/2007. (05.14.) Öh. sz. határozatával az egészségügyi alapellátást 
végzők fejlesztési céltartalék keretösszegéből 5 millió forinttal támogatta Dr. Juhász Zsuzsanna 
gyermekorvosi rendelőjének kialakítását. A támogatás összegét a Képviselő-testület a 
meghatározott beruházás készültségi fokával arányosan folyósítja: az összeg felét 50 %-os 
készültségnél, a fennmaradó részt pedig a használatbavételi engedély megszerzését követően. A 
támogatás fejében Dr. Juhász Zsuzsanna kötelezettséget vállalt arra, hogy: 

 a bemutatott terveket teljes körűen megvalósítja, 
 a rendelőben legalább öt évig ellátja az Önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott 

egészségügyi feladatokat, 
 2008. június 30-ig kiköltözik a jelenlegi, Önkormányzat által biztosított rendelőből. 

A Képviselő-testület 52/2008.(03. 27.)Öh. számú határozatával a dr. Juhász Zsuzsanna 
gyermekorvosi rendelőjének eszközbeszerzéséhez további 1 millió Ft összegű támogatást biztosított 
az Egészségügyi Alapellátást végzők fejlesztési céltartaléka terhére. 

A Képviselő-testület 130/2008.(06.26.)Öh. sz. határozatával dr. Juhász Zsuzsanna kérelmének 
megfelelően 71/2007.(05.14.)Öh. számú határozatát módosította, melynek eredményekét a fenti 
kiköltözés dátuma 2008. október 31-ig tolódik ki. Dr. Juhász Zsuzsanna 2008. október 10-én kelt 
kérelmében e dátum ismételt módosítását kéri 2009. április 30-i határidővel, valamint 
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gyermekorvosi rendelőjének kialakítására fentieken túlmenően további támogatási igényeket 
fogalmazott meg a Képviselő-testülettel szemben.  

A Képviselő-testület 32/2009.(03.26.) Öh. sz. határozatában a fennmaradt és az eredeti szerződés 
értelmében a kiköltözés után kifizetendő 2,5 milllió Ft-os támogatás határidő előtti folyósításáról 
döntött: a kiköltözés dátumát 2009. április 30-ra módosította. Dr. Juhász Zsuzsanna 2009. március 
29-én kelt kérelmében újabb határidő-módosítást, valamint további 3,5 millió Ft támogatást kért 
Biatorbágy Város Önkormányzatától. 

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Juhász Zsuzsanna sajnálatos módon 
nem tudja teljesíteni a saját maga által vállalt és szerződésben is rögzített kötelezettségeket és ezzel 
veszélyezteti a védőnők munkakörülményeit, valamint az Egészségházhoz építéséhez kapcsolódó 
Anya-és Csecsemővédelmi Intézet felújítását, a központi orvosi ügyelet működését. 

3. A Képviselő-testület a kialakult helyzet mielőbbi lezárása érdekében a gyermekorvosi körzet 
elindításához szükséges rendelő kialakításához 2 millió forint támogatást biztosít, utófinanszírozás 
keretében 2009. augusztus 31-ig azzal a feltétellel, hogy a támogatást az Önkormányzat a feladatot 
elvégző vállalkozásnak, vagy Dr. Juhász Zsuzsannának fizeti ki azt követően, hogy a Doktornő 
kiköltözik az ACSI épületéből. Amennyiben a kérelmező, Dr. Juhász Zsuzsanna nem fogadja el az 
Önkormányzat ajánlatát, vagy nem tesz eleget a feltételeknek, akkor az Önkormányzat 2009. május 
1-jei hatállyal visszamenőlegesen 120.000,-Ft/hó bérleti díj összeget állapít meg az ACSI 
épületrészének használatára. 

14) A Jobbik Magyarországért Mozgalom biatorbágyi alapszervezetének kettőskereszt-állítási 
 kérelméről 
 Előadó: Polgármester 
 (Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Hozzászólás 
 
Kecskés László: Az Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy az Iharosi út és a forráshoz tartozó 
út kereszteződéséhez kerüljön elhelyezésre a kettőskereszt. 
 
Dr. Palovics Lajos: Megfelelő helyszínrajz szükséges az elhelyezéshez. 
 
Tajti László: A határozati javaslat a Településfejlesztési Bizottság állásfoglalását teljes mértékben 
lefedi. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 10 igen, 3 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor, Dr. Palovics Lajos nem vett részt a szavazáson) mellett – a következő határozatot 
hozta 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
82/2009.(05.28.) Öh. számú 

határozata 
Kettőskereszt köztéri felállításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete elvben támogatja saját tulajdonában álló közterületen 
kettőskereszt felállítását 
A képviselő-testület a végleges döntést csak a megfelelő tervek, és a lehetséges helyszínek 
bejárását, lehatárolását követően hozza meg. 

15) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 
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a) Kéklaguna Kft. készházcentrum HÉSZ módosítási kérelme 
Előadó: Polgármester 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Hozzászólások 
 
Szakadáti László: A vállalkozás kb 3000 készházat fog gyártani. A vállalkozási forma jelentős 
változást hozhat az építőipar területén. Most arról kell dönteni, hogy a társaság a HÉSZ módosítás 
költségeit vállalja, és emellé még felajánlásokat tesz az Önkormányzat felé. Véleménye szerint 
szükséges, hogy a társaság készítsen hatástanulmányt arról, hogy a vállalkozás a környezetet, a 
környéket hogyan befolyásolja a tevékenysége. A vállalkozás megjelenése markáns megjelenés lesz 
az egész Kárpát-medence területén. A hatástanulmányt a cég készítse el, mutassa be a várható 
következményeket is. 
 
Tajti László: Érdekes hozzászólásnak tartja Szakadáti László, mint a Településfejlesztési Bizottság 
tagjának felszólalását. A bizottság a HÉSZ módosítást támogatja. A terület jelenlegi tulajdonosa 
volt az, aki 1992-ben megalapozta Biatorbágy csatornázását és fejlődését. Az említett vállalkozási 
területen –most csak reklám felület van - megfelelő vállalkozás megjelenése lenne kívánatos. 
 
Makranczi László: A „Kéklaguna„ Kft. nem gyártó cég, hanem kereskedelmi jellegű vállalkozás. 
A Budapark területén készház-centrum elhelyezését tervezi. Itt bemutató jelleggel jelennének meg 
azok a gyártók, akik a világon készház-gyártással foglalkoznak. Innen lehet majd megrendelni 
ezeket a termékeket. A tervezett telepítés helyigénye miatt szükséges a HÉSZ módosítása. A HÉSZ 
jelenleg is lehetőséget ad a terület használatára, de a beruházó közlekedési-kapcsolat kiépítését is 
tervezi, közlekedés-optimalizálással, ehhez szükséges még a védőtávolság korrekciója is. Ehhez 
szükséges a HÉSZ módosítás, melynek költségeit a társaság vállalja. Amennyiben a képviselő-
testület támogatja a kérelmet, akkor elkezdődnek a vizsgálatok. Sokan tapasztalják Budapestről 
érkezve a közlekedési-torlódásokat. A megoldásokra csak akkor lehet választ kapni, ha elkezdődnek 
a vizsgálatok. A vizsgálatok megkezdéséhez pedig szükséges a HÉSZ módosítás folyamatának 
elindítása. Az elkészült tervek majd a képviselő-testület elé kerülnek, és akkor lehet dönteni a 
javaslatokról.  
 
Javaslat 
 
Dr. Győri Gábor: A projekt-leírásából kiolvasható, hogy milyen hatásai lesznek a „trendnek” a 
Kárpát-medencére. A társaság azt reméli, hogy a jelenlegi 12 %-os piaci részesedése 36 %-ra 
emelkedik. Hiányolja az anyagból a becslést arról, hogy milyen előnyei származnak az 
Önkormányzatnak a beruházásból. Döntés arról is szól, hogy milyen hasznosítási formát enged az 
Önkormányzat. Ez a terület, beruházási szempontból Magyarország egyik legfrekventáltabb, 
legjobb telke. Javasolja, hogy a vállalkozó tegyen egy óvatos profit-becslést.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – 13 igen, 1 tartózkodás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
83/2009. (05.28) Öh. számú 

határozata 
 

„Kéklaguna”Kft.  készházcentrum HÉSZ módosítási kérelméről. 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kéklaguna Kft. HÉSZ módosítási kérelmét. 
A rendezési terv módosítás elindítását a Képviselő-testület támogatja, a terveztetés költségeit a 
tulajdonosoknak kell finanszírozniuk.  
 

A Kéklaguna Kft a terület hasznosításával kapcsolatos profit-becsléséről tájékoztassa Biatorbágy 
Város Képviselő-testületét. 
 

b) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 

Szakadáti László: A 2009. május 8-i elnöki megbeszélésen atrocitás történt. A képviselők illetve a 
bizottsági elnökök között véleménykülönbségek vannak, ez természetes. Az indulatok kordában 
tartása fontos, be kell tartani az emberi kapcsolatok normáit. Köztudott, hogy Tajti László többször 
lökdösött, és verekedéssel fenyegetett. Felettébb aggodalommal tölti el, hogy Varga László 
képviselőre rárontott, Varga László nem válaszolt vissza, hanem a polgármestertől várta a probléma 
megoldását. Tajti László nekirontott Varga Lászlónak. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi az oka 
annak, hogy ilyen helyzet kialakulhat. A tanulságokat is le kell vonni, az indulatokon uralkodni kell. 
Szeretné, ha erről a képviselő-testület véleményt nyilvánítana. 
 
Dr. Palovics Lajos: „Mint nem érintett, de jelenlévő elmondja véleményét.” Amilyen az adjon 
Isten, olyan a fogadj Isten „. Ha Tajti László meg akarta volna verni, vagy bántani akarta volna 
Varga Lászlót, akkor azt sem Szakadáti László, sem a polgármester nem tudta volna 
megakadályozni. Mellesleg nem Szakadáti László védte meg Varga Lászlót. Lényeges az, amikor 
valaki hosszú időn keresztül piszkál valakit, az visszatartja magát, de utána elveszti a fejét. Szepes 
Mária ilyen történeteket ír le a Pöttyös Panniban. Önök ezt játsszák rendszeresen. Viccesen is fel 
lehet fogni azt, hogy Varga László nem írja rá sem a helyet, sem az időpontot a bizottsági 
egyszerűsített jegyzőkönyvekben. A megbeszélés elején nem volt jelen Szakadáti László, mivel 
ismét több, mint fél óra késéssel érkezett a megbeszélésre. Ha valaki piszkálódik, akkor hasonló 
válaszra lehet számítani. Szakadáti László megkérte Tajti Lászlót, hogy tartózkodjon az ilyen 
viselkedéstől, a polgármester megkérte Varga Lászlót, hogy ő is tartózkodjon az effajta 
viselkedéstől. Ennek az ügynek a tárgyalását a képviselő-testület nem szavazta meg. A történteket 
az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, mivel nem érkezett bejelentés. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester a t napirendi pontok megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el. 

 
Dr. Palovics Lajos polgármester a zárt ülés napirend megtárgyalása után a nyílt ülést újból 
megnyitja. 
 
Kecskés László: Véleménye szerint az általa leadott Príma-díj indoklása más, önkormányzati 
díjakra is vonatkozik.  
 
Dr. Palovics Lajos: Amennyiben Kecskés László jelezte azt, hogy a Príma-díj indoklását vegye 
figyelembe a képviselő-testület az önkormányzati díjak odaítélésénél, akkor a napirendet újra lehet 
tárgyalni. Kizárólag azokkal a javaslatok bírálhatók el, amelyekhez időben beérkeztek az írásbeli 
ajánlások. Megállapítást nyert, hogy minden időben beérkezett írásbeli javaslat kiküldésre került. A 
szóban felmerült nevekhez nem került írásbeli indoklás határidőn belül. Kecskés László a kifogása 
kivizsgálásra kerül. 
 
c) Harmati Rita útáthelyezési kérelméről ((A 179/2008.(10.02)Öh. sz. határozat 
 felülvizsgálata) 
 
Dr. Palovics Lajos: A képviselő-testület megszavazta, hogy Harmati Rita útáthelyezési kérelme 
napirendként szerepeljen. A bizottságok nem tárgyalták meg ezt a napirendi pontot. Harmati Rita 
levele a tegnapi nap érkezett, javaslata időhiányában nem volt értékelhető. Sajnos nem tartja magát 
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a kérelmet benyújtó a szerződéshez. Továbbra is erdőt akar irtatni, ahelyett, hogy 
meghosszabbítaná az utat. Ezen kívül még az ötven méteren túl is menne, noha mielőtt a szerződés-
aláírásra került volna, egy csekélyerdőt egyáltalán nem érintő - nyomvonal-változtatás volt tervbe. 
Véleménye szerint a júniusi ülésen kellene a napirendet tárgyalni, a megfelelő előterjesztésekkel. 
 
 
Szakadáti László: A probléma leszűkült arra, hogy elkerülő utat kell biztosítani a 0107-es helyett. 
Tárgyalások folyamán kialakult egy megoldás. A megoldásban lényegesen alacsonyabb szinten van 
az új nyomvonal meghúzva, kb. 6 méter a szintkülönbség, és így egy lankás erdei út lenne. 
Amennyiben az Önkormányzat nem támogatja a kérelmet, akkor peres út várható. A kérelmező 
megtervezteti, engedélyezteti és kivitelezteti is az elképzelést. Egyszerű, elfogadható javaslatot 
fogalmazott meg Harmati Rita. 
 
 
Dr. Csontos János: Nem áll rendelkezésére semmilyen írásbeli anyag. Nincs miről beszélni és 
nincs miről szavazni sem. A Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján lehet majd a döntést 
meghozni. 
 
Dr. Lelkes Péter: Az a volt a gond, hogy olyan helyre került volna az elkerülő út, ami 
elfogadhatatlan. Nem megfelelő talaj és szintviszonyok vannak a területen. A beterjesztett anyagban 
látható, hogy a kérelmező megpróbálja megoldani valamilyen módon a kérdést. Véleménye szerint 
fontolóra kellene venni Harmati Rita javaslatát. 
 
Dr. Palovics Lajos: Van egy több száz éve meglévő út. Egyenes vonallal köt össze két pontot. 
Helyszíni bejárás történt, és kiderült, hogy a legjobb út, a legrövidebb út nem emelkedik, - ahogyan 
azt legjobbnak tartották eleink is. Egy kis korrekciót fogalmazott meg a kérelmező ügyvédje, aláírja 
a két érdekelt fél, nyilatkozik mindenki, „elolvasva, mint akaratunkkal mindenben egyezőt”. Olyan 
írástudatlan lenne a kérelmező, hogy ezt az általuk vélt elírást 6-8 példányon nem látták, az ügyvéd 
ellenjegyzi, és beadásra kerül. A tévedést senki nem veszi észre? Tévedés az is, hogy a vízmosást 
vízfolyásként kell megtartani? Marad a 0107-es út, mert az erdészet nem enged fát kiváltani, tehát a 
legjobb az, ahol egyenes a vonal és mellette a korrekció, új erdő telepítése nélkül, Erdészeti Hivatal 
engedélye nélkül megoldható, mert a szomszédban megvan egy legelő-terület, ahol ez megoldható. 
Egyszer csak előjön az, hogy mást akar a kérelmező. Egy háromszög alakban „biztosan jobb” ennél, 
az Önkormányzat is ezt akarja? Tévedett?. Az eltelt idő alatt a kérelmező megszerzett területet a 
szomszédtól, és akkor jött „az ötlet”. Véleménye szerint a 0107-es felélesztése a megoldás a 
problémára. Nem történt tévedés. Ez a megoldás a legjobb, az erdő megmarad, a közlekedés 
megoldott, és a kérelmező birtokainak is megfelelő. Lehet dönteni a kérdésben, ragaszkodni kell az 
aláírt szerződéshez. H a képviselő-testület tagjai nincsenek tisztában a helyzettel, akkor érdemes a 
következő ülés napirendjeként a témát megtárgyalni. Az nem megoldás, hogy a kérelmező egy 
nappal az ülés előtt juttatja el a kérelmét a képviselőkhöz, hogy elhamarkodott döntés szülessen. 
Legyen idő arra, hogy bizottságok és szakemberek vizsgálják meg a helyzetet. Több egyeztetés és 
alapos mérlegelés után a júniusi képviselő-testületi ülés napirendjeként szerepelt volna, mivel a 
döntés a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében van. 
 
Dr. Csontos János: Véleménye szerint mindenképpen kell szakbizottsági állásfoglalás. Furcsa, 
hogy a két alpolgármester támogatta a kérdés megtárgyalását annak ellenére, hogy a kérdés 
megtárgyalásának menete (bizottsági tárgyalás elmaradt) SZMSZ-be ütközik. A kérelem tartalmát 
nem ismeri, hiszen nem mindenkihez jutott el a kérelmező új változata. Kapja meg minden 
képviselő, és legyen idő az átgondolt döntésre. 

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

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


 23 
Szakadáti László: Elfogadja, hogy a bizottságok tárgyalják meg a kérelmet. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (14 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) - mellett Harmati Rita útáthelyezési kérelmét (a 179/2008.(10.02.)Öh. sz. határozat 
felülvizsgálata) az illetékes bizottságok előkészítő munkáját követően 2009. júniusi ülésén kívánja 
érdemben megtárgyalni. 
 
 
16)Tájékoztatások, javaslatok 
 
Dr. Győri Gábor: külföldön tartózkodik, csak a hétvégén érkezik vissza, ezért az önkormányzati 
programokon nem tud részt venni. 
 
Dr. Palovics Lajos: Elmondta, hogy 2009. június 7-én lesznek az Európa Parlamenti képviselő-
választás, vegyen részt mindenki.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdése, 
hozzászólása, észrevétele, javaslata 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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