
  Város Képviselő- testülete 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242  
 Fax: 06 23 310-135 •E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
 Iktatószám: Sz-90-13/2017. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 12-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  
Varga László  alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző 
Bodorkos Ádám képviselő 
Kecskés László  képviselő 
Lóth Gyula képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 
Balog Gábor  felvétel rögzítő    
Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 
 
 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes, az ülést 1610 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 
meghívóval megegyezően.  
Mivel más napirendi javaslat nincs, az eredeti napirendet teszi fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1)  Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: 
PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívásról – Hiánypótlás biztosításáról 
Előadó: Polgármester 
 
 

 
 
 



2 
 

1)  Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: 
PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívásról – Hiánypótlás biztosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Erről augusztus 10-én döntött a képviselő-testület, de 30 napnál nem lehet 
régebbi a döntés a pályázat elbírálásakor.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: A 30 nap a pályázat benyújtását megelőző 30 napot jelenti. A 
pályázatot szeptember 20-án tudták benyújtani. A pályázat egyebekben hiánypótlásban kiírt 
tételei benyújtásra kerültek. Az az egy, aminek még nem tudtak eleget tenni, az a képviselő-
testületi döntés. A döntést meg kell ismételni és az október 12-ei dátummal beküldött anyag 
pénteken hiánypótlásra kerül, így a bírálat tovább folytatódhat. Ami szerencse, hogy mindkét 
pályázatot befogadták, formai hiányosságok nem szerepeltek, a bírálatban részt tudnak 
venni, amennyiben a hiánypótlásnak határidőben eleget tesznek.  

Tarjáni István: Észrevétel, kérdés, módosító javaslat nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot, mely a pályázaton való indulásról szól, az eredeti feltételeknek 
megfelelően. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (7. fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
223/2017.(X.12.) határozata 

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) 

pályázati felhívásról - Hiánypótlás biztosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására 
kiírt pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1) hozzájárul, hogy az önkormányzat pályázatokat nyújtson be az „Önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című (PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú) 
felhívásra az alábbi két pályázat vonatkozásában: 
 
a) a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. sz. (hrsz: 1510) alatti ingatlanban - az 

Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre. A pályázaton való 
induláshoz szükséges - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját 
forrást, azaz bruttó 4.020.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék 
keretéből biztosítja; 

b) a 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 10. sz. (hrsz: 1002/6) alatti ingatlanra tervezett 
biai alapellátást szolgáló Decentrum építésére. Egyúttal az SchM Stúdió Kft. 
(székhely: 1151 Budapest, Platán u. 30/b, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-910426) 
tervező irodától megrendeli a Biatorbágy, Szabadság u. 10. szám  
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alatti háziorvosi rendelő 1. számú koncepcióterv változat szerinti engedélyezési 
tervét, a terv elkészítéséhez szükséges bruttó 3.050.000,- Ft költséget a 2017. évi 
általános tartalékkeretéből biztosítja, a kiviteli tervek megrendeléséről a pályázat 
elfogadásával egyidejűleg dönt. A pályázaton való induláshoz szükséges - a 
beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 
24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosítja. 
 

2) Felkéri a Beruházási és Vagyonkezelési Osztályt, hogy a pályázati anyag 
benyújtásához szükséges dokumentumokat a benyújtáshoz készítse elő. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

 

 
Tarjáni István: Megköszöni mindenkinek, hogy eljött és lehetővé tette, hogy ez a pályázat 
érvényesen benyújtásra kerüljön. Az ülést 1615-kor bezárja.  

 

K.m.f. 

 
 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 


