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 Iktatószám: Sz-25- 18/2014. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott alakuló 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Szakadáti László  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

Varga László  képviselő 

Barabás József  képviselő  

Lóth Gyula képviselő 

Farkas Imre Lajos  Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

Csenger-Zalán Zsolt  országgyűlési képviselő 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Wéber Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Steer Ferenc német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Bechler Gyula  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 

Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 

Honvédné Üveges Ildikó    beruházási osztályvezető 

Molnár János   városgondnokság vezetője 
Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Szádváriné Kiss Mária Biatorbágyi Faluház vezetője 

Korbuly Klára   Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

Hingyiné Molnár Ildikó  Benedek Elek Óvoda vezetője 
Tóth Attila Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti  

   Szolgálat vezetője 

Regős Zoltánné   Gólyafészek Bölcsőde vezetője 
 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel 

határozatképes, az ülést 16:30 órakor megnyitja.  

A megjelentek közösen eléneklik a Himnuszt. 

Tarjáni István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti napirendet fogadja el.  
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – a 
következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend előtt: 

 Biatorbágy Város Választási Bizottsága Elnökhelyettesének tájékoztatója az 
önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a német nemzetiségi 
önkormányzat 2014. október 12-ei választásának eredményéről  

 Biatorbágy Város Polgármesterének eskütétele 

 Biatorbágy Város Önkormányzat képviselőinek eskütétele 

 Biatorbágy Város nemzetiségi önkormányzati képviselőinek eskütétele  

Napirend: 

1) Polgármester köszöntője (programjának, elképzeléseinek vázlatos ismertetése)  
2) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
3) Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról  
4) Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 
5) Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

 

Tarjáni István: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, nyújtson tájékoztatást 
az önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a német nemzetiségi önkormányzat 
2014. október 12-ei választásának eredményéről. 
 

Farkas Imre Lajos: Tájékoztatást ad a választási eredményről. 
/A tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 
 

Tarjáni István: Felkéri a települési önkormányzat megválasztott képviselőit, hogy tegyék le 

az esküt. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, olvassa elő az eskü szövegét.  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselő tagjai a Helyi Választási 

Bizottság elnökhelyettese előtt az esküt letették. 

/Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

Farkas Imre Lajos: Felkéri a Polgármester urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az 

esküt, melynek szövegét előolvassa. 

A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tett. 

/Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

 

Farkas Imre Lajos: Felkéri a nemzetiségi önkormányzat képviselőit az eskütételre. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy képviselő tagjai a Helyi Választási Bizottság 

elnökhelyettese előtt esküt tettek.  

Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Kéri, hogy közösen énekeljék el a Szózatot. 
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1) Polgármester köszöntője (programjának, elképzeléseinek vázlatos ismertetése)  

Tarjáni István: Vázlatosan ismerteti programját, elképzeléseit.  

/A köszöntőbeszédet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

2) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Jegyző 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)  

 

Dr. Révész Zoltán: A hatályos jogszabályoknak megfelelően a polgármester illetményét 

összegszerűen kell megállapítani, mely összeg tekintetében nincs a képviselő-testületnek 

mérlegelési jogköre. Fentiek alapján Tarjáni István polgármester illetménye havi bruttó 

523.500 Ft/hó. 

Kérdés: 

Kecskés László: Összehasonlítva a korábbi ciklus kezdő polgármesteri illetményével, ez 

kevesebb, vagy több? 

Válasz: 

Dr. Révész Zoltán: Valamivel kevesebb. A korábbi ciklusban 540.000.-Ft/hó volt.  

Tarjáni István: Miután további kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a vitát lezárja. 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 tartózkodás mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2014. (X.21.) határozata 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (1), (4), (6) bek., 

alapján Tarjáni István polgármesternek havi 523.510.-Ft illetményt állapít meg, továbbá 

költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról  
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ismerteti a javaslatot. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak a napirendi ponttal 

kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata nincs. 

 

Tarjáni István: A vitát lezárja és szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Az elfogadáshoz 

minősített többség szükséges. 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
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testületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 20/2014 
.(X.22.) önkormányzati rendeletét – 8 igen, 1 ellenszavazat mellett (9 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor) – megalkotja.  
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

4) Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 
 
Tarjáni István: Ismerteti a javaslatot. Elmondja, hogy jogszabályból eredően a tisztség 
október 23-án lép majd hatályba. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének a napirenddel kapcsolatban 

kérdése, hozzászólása nincs. 

Tarjáni István: Javasolja, hogy a képviselő-testület titkos szavazással válasszon 
alpolgármestereket. A szavazólapok kiosztásra kerültek. Felkéri Aljegyző Urat, valamint a 
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a szavazás lebonyolításában működjenek 
közre.  
 
A képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat.  
 
Dr. Révész Zoltán: Ismerteti a szavazás eredményét. Az urnában talált szavazólapok 
száma: 9. Az érvényes szavazólapok száma: 9.  
Szakadáti László alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma: 8 igen és 1 nem 
szavazat. 
Varga László alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma: 8 igen és 1 nem szavazat. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2014. (X.21.) határozata 

Alpolgármester megválasztása 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 

többséggel Szakadáti László képviselőt főállású alpolgármesterré 2014. október 23-i 

hatállyal megválasztja. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2014. (X.21.) határozata 

Alpolgármester megválasztása 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 

többséggel Varga László képviselőt főállású alpolgármesterré 2014. október 23-i hatállyal 

megválasztja. 
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Tarjáni István: Felkéri Szakadáti Lászlót és Varga Lászlót, tegyék le alpolgármesteri 
esküjüket. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy az eskü szövegét 
olvassa előre. 
 

Az alpolgármesterek a képviselő-testület előtt esküt tettek. 

/Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

 
 
5) Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Előadó: Jegyző 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)  
 

Tarjáni István: Ismerteti a javaslatot. Mielőtt bárki kérdezné, elmondja, hogy a költségvetést 

ez a javaslat hogyan terheli. Ahogy a polgármesteri illetmény is alacsonyabb, majd az 

alpolgármesteri illetmény is alacsonyabb lesz, de nem jelentős mértékben, így a 

költségtérítés is alacsonyabb lesz, kb. 50%-kal fog csökkenni. A bizottsági szerkezet 

átalakítása miatt a költségcsökkentést meg lehet valósítani, hiszen várhatóan kevesebb 

bizottság lesz. Javasolja, hogy a lehetőségek közül a legmagasabb illetményt szavazzák 

meg, ami 471.200.-Ft. 

Miután további kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2014. (X.21.) határozata 

Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80.§ (1), (3) bek. alapján 

Szakadáti László alpolgármester illetményét 471.200.-Ft-ban, költségtérítését pedig 

illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 ellenszavazat mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2014. (X.21.) határozata 

Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80.§ (1), (3) bek. alapján 

Varga László alpolgármester illetményét 471.200.-Ft-ban, költségtérítését pedig 

illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg.  
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Tarjáni István: A napirendek végére értek. Mindenkinek megköszöni a jelenlétet. Gratulál 

még egyszer az elért eredményekhez és mindenkit hív a képviselő-testületi terembe, hogy a 

mai alakuló ülést egy koccintással erősítsék meg és egy állófogadásra is hív mindazokat, 

akik itt a teremben vannak. Nagy szeretettel vár minden egybegyűltet az alakuló ülést követő 

állófogadáson, az emeleti tanácsterembe.  

 
Tarjáni István: Megköszönte a részvételt, az ülést 1712-kor bezárja. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 


