
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. március 16-án megtartott 
munkaterven kívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Dr. Palovics Lajos   polgármester,  
     Szimándlné Lipka Jutka  alpolgármester,               
      Makranczi László   jegyző,  

   Barabás József   képviselő,         
   Dr. Csontos János    képviselő,         

Dömötör Béla   képviselő,        
Kecskés László képviselő,       

   Dr. Kelemen Gáspár  képviselő,       
   Tajti László    képviselő,         
   Dr. Tálas-Tamássy Tamás  képviselő,        
   Wágenszommer István  képviselő.           

      
  
Az ülésen nem jelent meg:   Andrész Mátyás képviselő (távolmaradását jelezte) 
 Dr. Lehel István képviselő (távolmaradását jelezte) 
 Kanaki Lefter képviselő, 
 Koósné Lévai Ildikó képviselő, 
 Dr. Varga Péter képviselő, 

 
Chemez István, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

               Rack Ferencné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
  Kanaki Zita, a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 

 
Meghívottak:    Pusztaszeri Zsolt   Pénzügyi Oszt. Vez. 
 Benedek Marianne   Adóügyi Oszt. Vez. 
 Török Lászlóné   Igazgatási Oszt. Vez. 
 Körmendi Judit    Főépítész 
 Szabó György   Faluház és Karikó János Könyvtár  
      intézményvezető helyettese. 
 
                      
Dr. Palovics Lajos polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a 
megjelenteket. A napirenden kívüli ülés indoka a 2006. évi Országgyűlési Választások 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása, valamint két pályázati anyag 
benyújtási határideje, melyek képviselő-testületi döntést igényelnek. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (10 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett, határozathozatal mellőzésével – a következő napirend megtárgyalását 
fogadta el:  
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Napirend: 
 

1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 
 Előadó: Jegyző 

2. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához történő pályázat benyújtásáról 
Előadó: Polgármester, Faluház és Karikó János Könyvtár intézményvezetője 

3. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő 
pályázat benyújtásáról 
Előadó: Polgármester. 

 
Állampolgári bejelentések  
Az állampolgárok részéről közérdekű bejelentés nem történt. 
 
 
1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 

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

 
Makranczi László jegyző: A Magyar Köztársaság elnöke kiírta a 2006. évi általános 
országgyűlési képviselők választását, melynek két fordulója április 9-én és április 23-án lesz. 
A helyi Szavazatszámláló Bizottságok mandátuma megszűnt. Új bizottságokat kell létrehozni, 
melynek határideje március 20. Választási Bizottság helyi szinten nem működik, csak 
budaörsi központtal. Tekintettel a lakosságszám növekedésére, illetve az egyes 
Szavazatszámláló Bizottságokra jutó teherre, 10 Szavazatszámláló Bizottság fog működni, így 
az egy Szavazatszámláló Bizottságra jutó választójogosultak száma lecsökken 600-850 közé. 
Alacsonyabb létszámú szavazókörök ott jöttek létre, ahol még lakosságszám növekedés 
várható. A Bizottságok létszáma a pártok delegáltjaival egészül ki. 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása, javaslata nem volt. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (10 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta. 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
46/2006.(03.16.)Öh. számú  

h a t á r o z a t a 
 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait 
megválasztja. 
 
 
001. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Helye: Általános Iskola, Karinthy Fr. u. 4.   
     
Novák László  
Elekes Erzsébet  
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László Ferencné     
Pfendtner Imre póttag 
    

002. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Helye: Napköziotthonos Óvoda, Fő u. 61.     

 
Antal László  
Czipri Györgyné       
Gyimesi Győzőné 
Sédl Krisztina póttag 
   

003. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
 Helye:  Napköziotthonos Óvoda, Szent László u. 48.    
 

Dirda László       
 Mohácsi Istvánné  
 Lambert Szilvia    
 Baják Andrea póttag     

 
004. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Helye:  Faluház, Baross G. u. 1.    
Horváthné Nagy Erzsébet        

 Sebestény Márta     
Kovács Etelka  
Forró Józsefné póttag   
   

005. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Helye: Faluház, Baross G. u. 1.    

 
Kantár Emese      

 Oszfolk Istvánné      
Válint Gábor 
Hártó József póttag    
 

006. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Helye: Napköziotthonos Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 13.    

          
 Temesvári Ferencné     
 Kisfalusi Éva 

Holmik Ágnes 
Györgyné Bartos Mária póttag 

            
007. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Helye: Általános Iskola, Szentháromság tér 6.     
 
 Bunth Erzsébet  

Vörös Anita      
 Forróné Király Hajnalka  
 Géczy Gyuláné póttag    
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008. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Helye: Tűzoltószertár, Kálvin tér 4.     

 
 Willinger Ágnes  

Torma László       
 Kun Zsigmondné 
 Bajcsai Tamás póttag 

   
009. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Helye: Közösségi Ház, Fő u. 94.     
 
 Válintné Petrik Ágnes 
 Holczer Aranka  

Laczkó Imréné      
 Forróné Görbe Éva póttag 
 
010. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Helye: Karikó János Könyvtár, Szabadság u. 3.     
 
 Bajcsai Lajosné      
 Vörösné Hegedűs Judit 
 Kovács Zoltánné 
 Horváth-Dori Gabriella póttag 
 
 
2. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához történő pályázat benyújtásáról 

Előadó: Polgármester, Faluház és Karikó János Könyvtár intézményvezetője 
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
Dr. Palovics Lajos polgármester: A képviselő-testület döntött, hogy a Faluház Nagyterem 
beruházásával kapcsolatos pótmunkákat végeztessük el. Ezek között alapfelszerelések is 
szerepelnek. A pályázaton kívül külső forrásokat is be kell vonni. A most benyújtandó 
pályázatnál a Faluház által kért önkormányzati önrészről döntünk. 
 
Kérdés 
Tajti László képviselő: A műszaki eszközállomány és tárgygyarapítás meg van a 
dokumentációk között a Faluháznál? 
A jelenlegi technikai eszköz ebből mit tud megvalósítani? Gondol itt az új keverőpultra, 
színpadra. 
 
Válasz 
Szabó György, a Faluház igazgatóhelyettese: Táblázat formában megtalálható. 
Az érdekeltségnövelő pályázat lényege, hogy a  költségvetés a beruházás 100%-át 
tartalmazza, ennek 50%-át kell biztosítani önrészként. A pályázat elbírálók arról döntenek, 
hogy az önrész minden forintjához adnak x összeg támogatást, így jön ki a 100%. A jelenlegi 
technikai eszközökkel nem tudnak megfelelő színvonalon dolgozni egy ilyen nagy teremben. 
Véleménye szerint még ez az állapot is további technikai eszközbővítést igényel. 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: A pótmunkák között egy 15 milliós tétel szerepel. A 
pályázati kiírásnak megfelelően ennek egy részére pályázunk. Amennyiben a pályázatot 
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nyertesnek nyilvánítják, az elnyert összeggel kevesebb pénzbe fog kerülni az 
önkormányzatnak a megvalósítás.  
 
Tajti László képviselő: Elfogadja a magyarázatot. 
 
 
Hozzászólások 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő: A pályázat bírálók szeretik, ha leírják eddig mi van és mit 
szeretnénk, mennyi pénzeszközünk van és mennyire pályázunk. Úgy érzi, hogy a pályázati 
anyag bontása nem megfelelő. Véleménye szerint javítani kellene a pályázati anyagon. 
 
Dömötör Béla képviselő: Jó rendszer van a Faluházban, de elfogadja, hogy keverőpultot kell 
beépíteni a színpadhoz, ne kelljen mindig szállítani. 
 
Szimándlné Lipka Jutka alpolgármester: Az eredeti tervekbe beépített színpad szerepelt 
saját színháztechnikával.  A költségek csökkentése érdekében a színháztechnikával 
csökkentették a beruházást. Nincs fixen épített színpad, csak egy mobil színpad.  
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: A pótmunkák során úgy döntöttek, hogy színpad lesz. A 
mobil, szétszerelhető színpad előnye, hogy több fajta programhoz felhasználható. Az 
önrésszel rendelkezik az önkormányzat és bízik a pályázat sikerében.  
 
Válasz 
Szabó György, a Faluház igazgatóhelyettese: Tavaly és tavalyelőtt sem kellett részletes 
költségvetést beadni. A pályázati űrlapnak tartalmaznia kell, hogy milyen önrésszel 
rendelkeznek, a kiírót viszont nem érdekli, hogy konkrétan mire költik, csak technikai eszköz 
legyen. 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (10 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta. 
 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
 47/2006.(03.16.)Öh. számú 

h a t á r o z a t a  
 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához történő pályázat  
benyújtásáról 

 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által kiírt a helyi önkormányzatok könyvtári 

és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására meghirdetett pályázathoz önrész 
biztosításáról 

 
 
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumához a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatására.  
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A képviselő-testület a pályázathoz 4.750.500,- Ft-ot a 2006. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
 
3. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő 

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

Dr. Palovics Lajos polgármester: Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium különböző pályázatokat hirdetett meg, melyeken a határozati javaslat szerint 
különböző területeken pályázik az önkormányzat. Folytatják a Füzes-patak parti játszótér 
építését, melynek az első üteme elkészült. A Boldog Gizella utcai játszótéren, valamint a 
Kinizsi utcán az első ütem elkészült. Ezekre a fejlesztésekre a költségvetésben elkülönített 
összeg szerepel, van önrész a pályázathoz, de minél többet nyerünk, annál többet tudunk 
megvalósítani. 
 
Makranczi László jegyző: A 2006. évi költségvetésben 15 millió forint van a 
költségvetésben elkülönítve játszótér-beruházásra. Konkrét javaslatok készültek 2006-os 
megvalósításra, mely javaslatokat a Településfejlesztési Bizottság a jövő héten tárgyal. A 
pályázat benyújtási határideje azonban március 25-én lejár. A pályázati kiírás korlátai: 
maximum 50%-os támogatást adnak, maximum 5 millió forint értékben. Tehát 10 millió 
forint lehet a beruházás, azon belül 5 milliós önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani. 
Olyan pályázati anyagot kell előkészíteni, ahol a maximum összeget pályázza meg az 
önkormányzat.  
A határozati javaslatban a-b-c-d pont szerepel. Az a.) pontban a Meggyfa utcai játszótér 
szerepel. Javasolni tudja még a b.) pontban szerepelő torbágyi településrészen a Füzes-patak 
partját, amelyre konkrét tervek vannak. A c.) pont javaslata szerint a Kinizsi utcán kispályás 
labdarugó pálya létesülne, ami nem játszótér, így ez a pályázati anyag nem valószínű, hogy 
belefér a játszótér-beruházás programba. A d.) pont szerinti Baross G. utcai játszóteret be kell 
fejezni a zajvédő fal létesítésével. Erre a képviselő-testület kötelezettséget is vállalat, azonban 
egy lakó bejelentésére a Baross Gábor utcai játszótér beruházással kapcsolatban vizsgálat 
folyik, meg kell várni annak a végét. 
 
Hozzászólások 
Barabás József képviselő: A Meggyfa utcai játszótér-beruházást javasolja. 
 
Tajti László képviselő: A Meggyfa utcai játszótér-beruházást javasolja. 
 
 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete – egyhangú szavazás (10 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta. 
 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
48/2006.(03.16.)Öh. számú 

h a t á r o z a t a 
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Az Ifjúsági , Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázat 
benyújtásáról 

Az Ifjúsági , Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közterületi 
játszóterek létesítésének és fejlesztésének támogatására  (pályázati kód: IFJ- JT-06) 

meghirdetett pályázathoz önrész biztosításáról 

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Minisztérium által közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének, 
támogatására meghirdetett pályázatra, a Biatorbágy  
 

Meggyfa utcai játszótér I. ütemének megvalósítására. 
 
A képviselő-testület a pályázathoz 5.000.000,- Ft összegű önrészt biztosít a 2006. évi 
költségvetés fejlesztési célelőirányzata terhére. 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete vállalja, hogy eredményes pályázat esetén a nem 
pályázható építési munkák elvégzésére a pályázati önrészen felül a 2006. évi költségvetéséből 
fedezetet biztosít. 
 
 
4. Tájékoztatások, javaslatok 

 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy annak ellenére, 
hogy február 15-én jogerőssé vált az ÉTV. Kft. közgyűlési határozatokat megsemmisítő 
végzés, február 17-én 7 önkormányzat polgármestere aláírta a Veolia Rt.-vel, illetve a 
Fővárosi Csatornázási Művekkel az üzletrész adásvételi szerződéseket, amely üzletrészeket 
február 20-i Közgyűlésen ki is alakítottak utólag. Pénteken írták alá a szerződést és még aznap 
meghívót küldtek a hétfői közgyűlésre. A Felügyelő Bizottság nem tudta előzetesen tárgyalni 
a kérdést, mert határozati javaslatok nem voltak. Érdemi gyűlést nem tudtak tartani. Több 
polgármester nem kapta kézhez a pénteken kézbesített anyagokat.  
Március 8-án újabb Közgyűlést hívott össze az ÉTV. Kft. úgy, hogy csak előtte való 
napokban tudatták meg, hogy milyen napirendi pontokat kíván tárgyalni Érd polgármestere: 
az ügyvezető leváltása, ill. a Felügyelő Bizottság leváltása, új ügyvezető megválasztása és új 
Felügyelő Bizottság felállítása. Ezen az ülésen bejelentették, hogy Tök község igényét a 25%-
os üzletrész megvásárlására.  
Tök község kérte a Közgyűlést, hogy a meghirdetett napirendi pontokat ne tárgyalják, mert 
szeretnék érvényesíteni a tulajdonosi jogokat. Ettől függetlenül az ügyvezetőt leváltották és 3 
hónapra új ügyvezetőt választottak.  
 
Tajti László képviselő: Az ÉTV üzletrész eladásával kapcsolatban néhány képviselőtársával 
közösen egy kérdéssort állított össze a birtokukban lévő anyagból, amit elküldtek a 
Közigazgatási Hivatalhoz és kérték, hogy nekik helyi politikusoknak adjanak tájékoztatást. 
Az egész eljárás törvényességi problémájára próbálták rávetíteni a figyelmet. Biatorbágy 
község véleménye szerint nekik ki kell tartani az alapvető álláspontjuk mellett, így hiába 
jelent meg a töki önkormányzat elővásárlási szándéka, a törvény szempontjából azt is 
törvénytelennek tartják.  
 
Dr. Csontos János képviselő: Tök Önkormányzata egyhangú szavazással élt az elővásárlási 
jog bejelentéssel. Kérdése, hogy elővásárlási jog gyakorlására jogilag rendelkezésre álló 
határidőn belül tette-e?  Ha a törvényben biztosított határidőn belül tették meg a bejelentést, 
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akkor nem anyagi háttér nélkül, vagy valamilyen biztatással a hátuk mögött tették. Ezzel a 
töki önkormányzat patthelyzetet teremtett.  
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: A határidővel senkinek nem volt gondja, törvényes 
határidőben történt. Ők 1%-os tulajdoni üzletrésszel bíró kis település. Első fokon a Bíróság a 
mi keresetünket elutasította: nekünk nem volt írott szerződésünk, Tök község esetében 
kidolgozott részletes szerződések voltak. Azonban mi az egész folyamatot számos ponton 
törvénysértésekkel tarkítva – nem tartjuk megfelelőnek.  
 
Makranczi László jegyző: Jogellenes attól lesz valami, hogy a Bíróság jogerős ítélete ezt 
kimondja és megsemmisít döntéseket. Jó lépésnek tartja, amit Biatorbágy képviselői 
megtettek a Közigazgatási Hivatal felé, mely szerint a felügyeleti szerv nézze meg a 
kérdésben született döntéseket az érintett önkormányzatoknál. Tök Önkormányzata esetében a 
szerződés minden pontja él, és a szerződések értelmében minden helyen, ahol a Veolia Rt. és 
a FCSM szerepel – oda Tök község önkormányzata lép, akár azzal együtt is, hogy azt a 
veszteséget, amit Érd város okozott az ÉTV. Kft-nek, illetve a többi önkormányzatnak, azt 
meg fogja téríteni.  
 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester: Andrész Mátyás képviselőtársunk édesapja, egyben a 
testnevelési és sport díjunk első kitüntetettje elhunyt. Kéri, hogy a képviselők vegyenek részt 
a temetésen.  
Egy másik kitüntetettünknek Tóth Gézánénak könyvbemutatója lesz március 19-én, vasárnap 
a Közösségi Házban.  
 
 
 
Dr. Palovics Lajos polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak a munkát, az ülést 
bezárta. 
 
 

k.mf. 
 
 
 
 
 

dr. Palovics Lajos         Makranczi László  
polgármester         jegyző 
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