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 Város Önkormányzat képviselő -testülete  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
 Iktatószám:T-48-18/2011  Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. október 27-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester 
dr. Kovács András jegyző 
Dr. Révész Zoltán aljegyző 
Barabás József képviselő 
Fekete Péter képviselő 
Dr. Lehel István képviselő 
Kecskés László képviselő 
Koleszár Kázmér képviselő 
Nagy Tibor képviselő 
Dr. Palovics Lajos képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
Varga László képviselő 
 
Popovics Tibor Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
 
Távolmaradását jelezte:  Dr. Kelemen Gáspár képviselő 
Az ülésen nem jelent meg:  Fabók Gézáné, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
  Kanaki Lefter, a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
  Rack Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
  
Meghívottak: 
Benedek Marianne Adóügyi Osztályvezető 
Berényi Ildikó Építéshatósági Osztályvezető 
Dobosy Gáborné Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető 
Pomaházi Krisztina Igazgatási Osztályvezető 
 
Állampolgári bejelentés nem volt. 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. 
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Kérdések, javaslatok 
Dr. Palovics Lajos: Javasolja, hogy minden napirendi változtatás címét olvassa fel a 
polgármester. 

Tarjáni István: Dr. Palovics Lajos javaslatát befogadja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 3. 
napirendi pontot, amely Biatorbágy 02/20 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról szól a 
képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. A meghívó szerinti 20. napirendi pont 
levételét javasolja, amely Dr. Juhász Zsuzsanna kérelméről szól, és napirendre javasolja a 
Biatorbágy 3871/5, 3871/16, 3871/17, 3825/1, valamint 0158/7, 0158/15, 0158/14 hrsz- ú 
ingatlanokkal összefüggő kérdések megtárgyalását. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 11 igen (11 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor), határozathozatal mellőzése mellett – a következő napirendi pontok 
megtárgyalását fogadta el. 
 
Napirend 
 
1.) A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet 

felülvizsgálatáról 
Előadó: Polgármester 

2.) Dr. Száray Eszter szerződésmódosítási kérelméről 
Előadó: Polgármester 

3.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi intézmény-felújítási tervének 
végrehajtásáról 
Előadó: Polgármester 

4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervéről 
Előadó: Polgármester 

5.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetését és zárszámadását tartalmazó 
rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek tartalmának meghatározásáról 
Előadó: Polgármester 

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

7.) A részben önkormányzati tulajdonú Biatorbágy 4512 hrsz ingatlan értékesítéséről és 
Biatorbágy Város Önkormányzata vonatkozó elővásárlási jogáról 
Előadó: Polgármester 

8.) Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 

9.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014. évi ciklusprogramjáról 
Előadó: Polgármester 
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10.) Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról, megújuló energiaforrások 
használatáról 
Előadó: Polgármester 

11.) Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól 
Előadó: Polgármester 

12.) A Faluház szilveszteri programjavaslatáról 
Előadó: Polgármester 

13.) Budakeszi város Önkormányzatának kérelméről 
Előadó: Polgármester 

14.) Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című 
pályázattal összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 

15.) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 
Előadó: Polgármester 

16.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) 
Ör. rendeletének módosításáról 
Előadó: Polgármester 

17.) A Biatorbágy 3871/5, 3871/16, 3871/17, 3825/1, valamint 0158/7, 0158/15, 
0158/14 hrsz- ú ingatlanokkal összefüggő kérdésekről 

18.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 

19.) A Biatorbágy 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 
Előadó: Polgármester 

20.) Biatorbágy város közútjainak téli síkosságmentesítési munkálatainak elvégzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés) 
Előadó: Polgármester 

21.) Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 
tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésével 
összefüggő közbeszerzési eljárásról (zárt ülés) 
Előadó: Polgármester 

 
 
1) A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 

Kérdések, javaslatok 

Dr. Palovics Lajos: Javasolja, hogy ehhez az anyaghoz a Pest megyei múzeumok e témában 
megjelent tanulmányát, amely valamikor az 1970-es években jelent meg, vegye figyelembe a 
képviselő-testület. A cikkekben pontos adatok, fényképek szerepelnek. Ezzel jobban alá lehet 
támasztani az előterjesztést. 
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Tarjáni István: A javaslatot befogadta. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természeti értékek helyi védelméről szóló 
5/2006.(05.25.)Ör. rendeletének módosításáról szóló 23/2011.(10.18.)sz. önkormányzati 
rendeletét – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor ) mellett - megalkotta. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

202/2011.(10.27.) Öh. számú 
határozata 

A biatorbágyi, kő-hegyi kaptárkövek természeti terület helyi védetté nyilvánításának 
kezdeményezéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete kezdeményezi a biatorbágyi Kő-hegyen (Biatorbágy, 
0113/1 hrsz ingatlan) található kaptárkövek természetvédelmi oltalom alá helyezését, 
Biatorbágyi Kő-hegyi Kaptárkövek Helyi Természetvédelmi Terület létrehozását. 

A Képviselő-testület felkéri polgármestert a védetté nyilvánítási eljárás megindítására.  

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester 
 

2) Dr. Száray Eszter szerződésmódosítási kérelméről 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

203/2011. (10.27.) Öh. számú 
határozata 

Dr. Száray Eszter szerződésmódosítási kérelméről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Száray Eszter megbízási szerződésének 
módosítási kérelmét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester 
 
3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról 
Előadó: Polgármester 
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(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Javaslatok 
Fekete Péter: Az Oktatási Bizottság javasolta, hogy az intézmény-felújítási keret kerüljön a 
2011. évi költségvetés tartalék keretében. 
 
Varga László: A Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság két javaslattal élt a keret 
felhasználására vonatkozóan. Az egyik az Iharosi tábor felújítására javasol, a másik a sport célú 
fejlesztésre vonatkozott, a Szily kastély sportcsarnok felújítására vonatkozzon. 
Válasz 
Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai bizottság átruházott hatáskörben ebből a 
keretből 200.000 Ft-ot a Rákóczi Szövetség támogatására megítélt. Az Oktatási Bizottság 
javaslatát befogadta, és egyben javasolja, hogy a pénzmaradvány kerüljön tartalékkeretbe, és 
annak felhasználására tegyenek összegszerű javaslatokat a bizottságok. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
204/2011.(10.27.)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi intézmény felújítási programjáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi 
intézmény felújítási tervének végrehajtásáról szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi intézmény felújításból megmaradt összeget a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 3/2011.(10.19.)PÜSB határozatában a Rákóczi 
Szövetségnek  megítélt támogatását leszámítva a 2011. évi céltartalék keretbe helyezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
4) Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervéről 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2011.(10.27.) Öh. sz. határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervéről 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Biatorbágy 
Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervét. 

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: Jegyző 
Határidő: 2012. december 31. 
 

 

5) Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetését és zárszámadását tartalmazó 
rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek tartalmának meghatározásáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
költségvetését és zárszámadását tartalmazó rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek 
tartalmának meghatározásáról szóló 24/2011.(10.18.)sz. önkormányzati rendeletét – 
egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor ) mellett - megalkotta. 

 

6) A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2011. (10.27.) Öh.sz. határozata 

 
A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Pászti Miklós Alapfokú 
Művészeti Intézmény Alapító Okirat módosítását. 

1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 80.§(1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva:  
módosítja 

a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény Alapító Okiratának következő pontjait: 

Módosul a „A költségvetési szerv működési területe” pontja: 
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Helyébe lép: 

A költségvetési szerv működési köre: Biatorbágy Város közigazgatási területe (Felvételi körzete: 
Biatorbágy Város közigazgatási területe) 

Törlésre kerül a „A költségvetési szerv gazdálkodási formája” pontja. 

2) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pászti 
Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény Alapító Okiratában foglaltak módosító okiratát. 
 
3) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pászti 
Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény Alapító Okiratát egységes szerkezetben. 
Az egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:2011. október 31. 
 

7) A részben önkormányzati tulajdonú Biatorbágy 4512 hrsz ingatlan értékesítéséről és 
Biatorbágy Város Önkormányzata vonatkozó elővásárlási jogáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
dr. Kovács András: A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az 
értékbecslésnek megfelelően 10,4 millió forintban javasolja az árat meghatározni, és vevőként 
Soós Anitát és Béres Jánost jelölte meg. 
 
Tarjáni István: a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottság javaslatait 
befogadta. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2011. (10.27.) 

határozata 
 

A részben önkormányzati tulajdonú Biatorbágy, 4512 hrsz ingatlan értékesítéséről és 
Biatorbágy Város Önkormányzata vonatkozó elővásárlási jogáról 

 
1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágy, 4512 hrsz ingatlanon fennálló 

14/16-od tulajdoni hányadát elidegenítésre kijelöli. Az eladási árat 10.400.000 Ft-ban 
határozza meg. 



8 

 

2. Képviselő-testület a Biatorbágy 4512 hrsz-ú ingatlanon fennálló 14/16-od tulajdoni 
hányadának vevőjéül Soós Anitát és Béres Jánost jelöli ki.  

3. Az ügyvédi és egyéb földhivatali, ügyintézési költségek a vevőt terhelik. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő:2011. december 31. 
Felelős: polgármester  

 

8) Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Hozzászólások 
 
Sólyomvári Béla: Személyes kezdeményezése az alap létrehozása. Olyan munkák 
finanszírozására adna lehetőséget az alap létrehozása, amely a lakosság, a közösség érdekében 
történik, elsősorban építési munka, legalább öt család részvételével, és csak anyagköltségre 
fordítható. A keret elosztásáról átruházott hatáskörben a Településfejlesztési, Mezőgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottság dönthetne. 
 
Tarjáni István: Véleménye szerint pályázati kiírásban kell a feltételeket meghatározni. 
 
dr. Kovács András: Az összefogás építési alap létrehozását rendeletben tudja szabályozni a 
képviselő-testület, ezrét első olvasatban célszerű véleményezni. A két olvasatos rendeletalkotást 
kell az önkormányzatnak követnie. Novemberben újratárgyalhatja a képviselő-testület. 

 

9) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014. évi ciklusprogramjáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Tarjáni István: A bizottsági javaslatokat befogadta. 
 
Dr. Palovics Lajos: Hiányosnak tartja a ciklusprogramot. Alapelveket nem fogalmazott meg a 
képviselő-testület a ciklusprogramban, és szakmailag kifogásolható. 
 

Tarjáni István: Az önkormányzat működésének alapelveit az önkormányzati törvény rögzíti, ezt 
ismételni felesleges. 2006-ban indult el a település adóság-állománya. Ezt nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni, ezzel számolni kell. 

Fekete Péter: Indokolt a pénzügyi helyzet leírása a program elején. Súlyos kamatterhet 
jelentenek a hitelek. A közoktatás területén, az óvodai és iskolai férőhelyek tekintetében is 
súlyos hiányosságokat kapott a mai képviselő-testület. A gyermekek elhelyezése kötelező 
feladat, és ennek hiánya is nagy adósságot jelent a városnak. 

Varga László: Az oktatási intézmények infrastrukturális területén óriási elmaradások vannak. 
Ezeket most kell megoldani a képviselő-testületnek. 

Dr. Palovics Lajos: Ügyrendi javaslata a további vita nélküli szavazás. 
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Dr. Palovics Lajos ügyrendi javaslatát, mely szerint további vita nélkül szavazzanak a napirendi 
kérdésben, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen, 4 ellenszavazat, 
szavazás (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett elfogadta. 
 

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208./2011. (10.27.) Öh. sz. 

határozata 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014 évi ciklusprogramjáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy Város 
Képviselő-testületének 2010-2014. évi programját. 

A program szövegét a határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 

10) Középületeink energia felhasználásának optimalizásáról, megújuló energiaforrások 
használatáról 
Előadó: Polgármester 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Tarjáni István: Egy pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztés kerül kiküldésre. A 
Polgármesteri Hivatal épületére kerülne elhelyezésre a napelemes kollektor. Minimális önrészt 
igényel. 

Kérdések, javaslatok 

Sólyomvári Béla: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság referenciát kért a cégtől. A 
pályázati anyag 1,5 millió forintos tanácsadói díjat is tartalmaz. Ez az önrészből kerül 
finanszírozásra? 

Barabás József: Nem tartja szükségesnek ezt a beruházást. Családi tapasztalata, hogy 10 év 
után sem térül meg. 

Válasz 

Tarjáni István: Referenciája nincs a cégnek, hiszen nem ők építik. Minden költség elszámolható 
a pályázatban. A megtérülési ideje 25 év a kollektornak. A pályázattal 4 év a megtérülési ideje, 
mert nagyfokú a pályázat támogatottsága. Az első olyan beruházás ez, ami évi 1 millió forintot 
termel. 
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Hozzászólások 

Szakadáti László: Németország már kezd áttérni az új energiafelhasználásra. Ez a beruházás 
mindenképpen hasznot hoz, és ez négy év alatt megtérül, és tapasztalattal is jár, hogy hogyan 
lehet majd hasznosítani a továbbiakban. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen, 2 tartózkodás szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
209/2011.(10.27.) Öh. sz. határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata közintézményei energiafelhasználásának optimalizálásáról 
"Napelemes rendszer kialakítása a biatorbágyi Polgármesteri Hivatal épületén"pályázat 

benyújtása a KMOP-3.3.3-11 sz. felhívásra 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata közintézményei energiafelhasználásának optimalizálásáról, "Napelemes 
rendszer kialakítása a biatorbágyi Polgármesteri Hivatal épületén"pályázat benyújtása a 
KMOP-3.3.3-11 sz. felhívásra című előterjesztést. 

I. A képviselő-testület a pályázat benyújtását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1.) A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: "Napelemes rendszer 
kialakítása a biatorbágyi Polgármesteri Hivatal épületén" 

2.) Megvalósítási helyszín pontos címe: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a, hrsz. 1513 

3.) Pályázati konstrukció száma: KMOP-3.3.3-11 

4.) Projekt összes költsége a pályázattal megegyezően: 25.800.000,- Ft 

5.) Projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 25.800.000,- Ft 

6.) Teljes költségre vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege és forrásai: 3.870.000,- 
Ft (saját forrás) 

7.) Benyújtáskor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 21.930.000,- Ft 

II. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész fenti összegét 2012. évi költségvetésében 
elkülöníti. 

III. A képviselő-testület a pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásával az NP Consult 
Kft.-t (1137. Budapest, Szent István krt. 2.) bízza meg és felhatalmazza a polgármester a 
szükséges szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2011.10.31. 
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11) Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól 
Előadó: Polgármester 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
Hozzászólás 
 
Sólyomvári Béla: Az ügyvezető igazgatót a Fővárosi Vízművek jelöli, ezt szerződésben rögzítette. 
A vízdíjat Biatorbágy Város Önkormányzata fogadja el, de ha a Biatorbágyi Vízművek által 
javasolt vízdíjat az önkormányzat nem hagyja jóvá, akkor a különbséget be kell fizetni. A 
Fővárosi Vízművek francia tulajdonosú cég.  
 
Dr. Palovics Lajos: Tájékozódni kell, a Fővárosi Vízművek nem francia tulajdonú. Német és 
francia és főleg fővárosi tulajdonosú. Biatorbágy nem a vagyonát adta át, hanem a 
vagyonkezelést. Biatorbágy visszaszerezte vagyonát az ÉTV-ből. A Biatorbágyi Vízművek által 
végzett fejlesztések mindegyike önkormányzati tulajdon lesz. Az ármegállapítást törvény 
szabályozza, ez alapján kell kialakítani az éves díjat. 
 
Szakadáti László: A Fővárosi Vízművekben a francia tulajdon 25 %. A kormány változtatást 
ígért, új vízjogi törvény fog születni. A Biatorbágyi Vízművek már tudott költségeket spórolni. 
Magas a vízművek irodabérlése, ezen lehet majd változtatni. Biatorbágyon 19 átemelő van, ez 
drágítja a működést. Több költségcsökkentő megoldást kell kidolgozni a településnek, főleg az 
átemelők tekintetében. Biatorbágy nincs abban a helyzetben, hogy egyedül tudjon egy vízművet 
működtetni. 
 
Sólyomvári Béla: Fővárosi Vízműveknek 73 %-a fővárosi tulajdonú.  
 
Nagy Tibor: Ügyrendi javaslata a további vita nélküli szavazás. 
 
Nagy Tibor ügyrendi javaslatát, mely szerint további vita nélkül szavazzanak a napirendi 
kérdésben, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen, 1 ellenszavazat, 3 
tartózkodás, szavazás (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett elfogadta. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú vízi 
közműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjának megállapításáráról 
szóló 13/2005.(11.15)Öh. sz rendeletének módosításáról szóló 25/2011.(10.18.)sz. 
önkormányzati rendeletét – 9 igen, 2 tartózkodás, szavazás (11 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor ) mellett - megalkotta. 

 
12) A Faluház szilveszteri programjavaslatáról 

Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen, 1 tartózkodás, szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2011. (10.27.) Öh. sz. határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2011. Szilveszteri rendezvényének szervezéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja az Óévbúcsúztató rendezvény lebonyolítását és 
2012. évi költségvetésének terhére biztosítja a program 742 eFt-os költségét azzal, hogy a 
rendezvényhez kapcsolódó bevételeket 2012. évi költségvetésének bevételi oldalán szerepelteti. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Faluház és Karikó János Könyvtár feladatellátása során 
felmerült váratlan karbantartási kiadásokra, a Mikulás ünnepségre valamint az Óévbúcsúztató 
rendezvény előkészületi feladataira többletforrást nem biztosít, azt az intézménynek 2011. évi 
költségvetéséből kell kigazdálkodnia. 

Felelős: Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
13) Budakeszi város Önkormányzatának kérelméről 

Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen, 1 tartózkodás, szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2011. (10.27.) Öh. sz. határozata 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának kérelméről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Budakeszi Város Önkormányzatának 
kérelméről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület a kérelmet nem támogatja. 

Határidő:2011. október 31. 
Felelős: polgármester 
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14) Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal 
összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Tarjáni István: Javasolja, hogy a képviselő-testület a pályázaton nyert támogatást fogadja el, de 
a pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosításáról a képviselő-testület a költségvetést 
befolyásoló törvényi szabályozások elfogadását követően hozzon határozatot. A döntés 
határideje egyeztetett a kiíróval. 
 
Hozzászólások 
 
Fekete Péter: A döntés meghozatalához mindenképpen mérlegelni kell, hogy a közoktatás és 
nevelés területe prioritást kell élvezzen. 
 
Szakadáti László: Biatorbágy a fejlesztéseibe jól illesztette be a pályázatokat. A település 
bevételei nem emelkednek, viszont nőnek a kiadások. Kényszerítő tényező, hogy az oktatási 
intézmények száma nem növekedett. Támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Barabás József: Támogatja a pályázaton való önrész biztosítását. 
 
Dr. Palovics Lajos: Volt már 2003-2004-ben kísérlet arra, hogy egy ilyen jellegű pályázatot 
nyerjen a település. Ezt most sikerült elérni. Ettől a pályázattól, illetve az önrész biztosításától 
nem szabad megijedni. A pályázatban a vállalkozók támogatottsága 30 %-os, nekik kell 
nagyobb önrészt biztosítani. A Viadukt csomópont megépítése 100 %-ban támogatott. 
Biatorbágy nyugodtan tudja vállalni a projektelemekre az önrészt. Felkínálja a segítségét arra, 
hogy a költségvetés összeállításánál az önrészhez szükséges összeg meglegyen, de kéri, hogy a 
tanácsait, és javaslatai fogadják meg. 
 
Fekete Péter: A viadukt csomópontnál a szükséges infrastruktúrát is biztosítani kell az 
önkormányzatnak, így több mint 260 millió forint lehet az önrész.  
 
Dr. Palovics Lajos: A 260 millió forintos önrész biztosításához is segítséget nyújt a költségvetés 
tervezésénél. Újra megerősíti, hogy ebben az esetben a javaslatait vegye figyelembe a 
képviselő-testület. A pályázatot szükségesnek tartja és az oktatás prioritását ez a pályázat nem 
befolyásolja. 
 
Dr. Palovics Lajos: Ügyrendi javaslata a további vita nélküli szavazás. 
 
Dr. Palovics Lajos ügyrendi javaslatát, mely szerint további vita nélkül szavazzanak a napirendi 
kérdésben, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 igen, 6 ellenszavazat, 2 
tartózkodás, szavazás (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett nem fogadta el. 
 

Szakadáti László: 2011-re 250 millióval csökkentek az önkormányzat költségei. A következő 
évben is erre kell törekedni. Ha az elvonások érintik a település költségvetését, akkor valóban át 
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kell gondolni, hogy hogyan lehet a működőképességet megőrizni. A határozati javaslat 
elfogadását támogatja. 

Barabás József: Valóban az oktatás prioritást élvez, de ezzel a pályázattal több fontos 
fejlesztést lehet elvégezni, és magas a pályázat támogatottsága.  
 
Tarjáni István: Decemberben kell dönteni a pályázat önrészének biztosításáról. Erről szól a 
határozati javaslat. 
 
Dr. Lehel István: Abszolút prioritást élvez az oktatás. Egy hónappal ezelőtt egy telekvásárlásról 
döntött a testület, amit nem tartott indokoltnak, akkor a pénzügyi forrás megjelölése sem 
történt meg. A most megnyert jó támogatású pályázatra nem lesz a közeljövőben esélye az 
önkormányzatnak. A megfogalmazott fejlesztéseket az önkormányzat nem tudja csak ilyen 
módon finanszírozni. A gazdasági helyzet egy jó ideig nem fog megváltozni, ezért pályázatban 
megfogalmazott fejlesztések elmaradnak. Javasolja, hogy az önrészt a képviselő-testület most 
biztosítsa.  
 
dr. Kovács András: A dokumentumok beadási határidejének tekintetében határidőt október 
28-ra kéri javítani. 
 
Dr. Lehel István javaslatát, mely szerint a képviselő-testület a pályázati önrészt most biztosítja a 
”Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázathoz, Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás, szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett nem fogadta el. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen, 2 ellenszavazat szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/ 2011. (10.27.) Öh. sz. határozata 

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal 

összefüggő kérdésekről 
Biatorbágy Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött 
"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázat benyújtásáról. 

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 2011. október 6-án kelt 
értesítése alapján a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázat a második 
forduló eredményeként 853.709.337 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 
70,293324%-os támogatási intenzitással. 

A képviselő-testület megköszöni és elfogadja a támogatást és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a szerződéskötéshez szükséges beküldendő dokumentumokat aláírja. A pályázat 
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megvalósításához szükséges önrész biztosításáról a képviselő-testület a költségvetést 
befolyásoló törvényi szabályozások elfogadását követően hoz határozatot. 

Határidő: A dokumentumok beadására :2011. október 28. 

Felelős: polgármester 

 
15) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Tarjáni István: A képviselő-testületi ülés előtt érkezett a Szakály Mátyás Férfikórus kérelme. 
 
Hozzászólások 
 
Szakadáti László: A képviselő-testület támogatta a Férfikórust az alapítványi keretből. Emellett 
a testvérvárosi napok rendezvényen is részt vehettek. Sajnos a kórus gazdálkodását javítani kell, 
hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe legközelebb. Nem javasol támogatást a férfikórusnak. 
 
Szakadáti László javaslatát, mely szerint a képviselő-testület a Szakály Mátyás Férfikórus 
kérelmét ne támogassa – 5 igen, 2 ellenszavazat, 4 tartózkodás, szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) – mellett nem fogadta el. 

 
16) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) 
Ör. rendeletének módosításáról 
Előadó: Polgármester 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
Hozzászólások 
 
Dr. Palovics Lajos: Javasolja az intézmény-felújítási keretből támogatni a kórus kérelmét 
300.000 Ft-tal, mivel ez érintheti a 2011. évi költségvetés módosítását. 
 
Fekete Péter: A kérelemben szereplő dalos találkozó részvételére javasol 150000 forint 
támogatást. 
 
Varga László: A kórus 2011. évi pályázatán megjelölt célok közül a gyergyóremetei szereplést az 
Önkormányzat finanszírozta. Emellett részesültek támogatásban. A kórus megfelelő 
támogatást kapott ebben az évben a működéséhez.  
 
dr. Kovács András: Elvi kérdéshez érkezett a képviselő-testület. A 2011. évi alapítványi 
támogatást lezárta a képviselő-testület. Több olyan alapítvány van, akik szintén újra kérhetnek 
támogatást, ezért fontos a következetes elvi döntés. 
 
Fekete Péter: A javaslatát visszavonta. 
 
Dr. Palovics Lajos javaslatát, mely szerint a képviselő-testület a Szakály Mátyás Férfikórus 
kérelmét 300.000 Ft-tal támogatja – 2 igen, 6 ellenszavazat, 3 tartózkodás, szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) – mellett nem támogatja. 
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Tarjáni István: A képviselő-testület a kórus kérelmére vonatkozó forrás megjelölés nélküli 
döntéshozatalról valamint a kiküldött rendeletmódosításról kell, hogy szavazzon. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen, 1 tartózkodás szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2011. (10.27.) Öh.sz. határozata 

 
A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem jelöl meg forrást a kérelem finanszírozására, ezért 
nem döntött a Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) Ör. rendeletének módosításáról szóló 
26/2011.(10.18.)sz. önkormányzati rendeletét – 10 igen, 1 tartózkodás, szavazás (11 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor ) mellett - megalkotta. 
 

17)A Biatorbágy 3871/5, 3871/16, 3871/17, 3825/1, valamint 0158/7, 0158/15, 0158/14 
hrsz- ú ingatlanokkal összefüggő kérdésekről 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (11 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2011. (10.27.) Öh.sz. határozata 

 
A Biatorbágy 3871/5, 3871/16, 3871/17, 3825/1, valamint 0158/7, 0158/15, 0158/14  

hrsz- ú ingatlanokkal összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 3871/5, 
3871/16, 3871/17, 3825/1, valamint 0158/7, 0158/15, 0158/14  hrsz- ú ingatlanokkal 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 
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A képviselő-testület jóváhagyja a fenti helyrajzi számú ingatlanokkal összefüggésben készült 
adásvétellel vegyes csereszerződést, valamint a telekalakításról, határrendezésről szóló 
megállapodást Valenti Béla és Sarkadi Lívia Borbála tulajdonosokkal. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Tarjáni István: Az elkövetkező hétvégén három átadásra kerül sor a településen. Szeretettel 
várja a rendezvényekre a képviselő-testület tagjait. A nyílt ülést bezárta, és a további napirendi 
pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 

 
 


