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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 30-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester 

Varga László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Molnár Tibor képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Farkas Imre Lajos  Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járás hivatalvezetője 

 

 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel 

határozatképes, az ülést 1630 órakor megnyitja. A mai ülés egyetlen témája a bizottsági 

szerkezet kialakítása, de mielőtt erre rátérnének, átadja a szót a Helyi Választási Bizottság 

elnökhelyettesének, aki azoknak a képviselőknek, akik még a határidő miatt nem tudtak 

esküt tenni, esküt tesznek. Felkéri Barabás József, Lóth Gyula és Molnár Tibor képviselőket, 

hogy tegyék le a képviselői esküt. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, 

olvassa elő az eskü szövegét.  

Farkas Imre Lajos: A választási bizottság megállapította, hogy a listán bejutott két lecserélt 

képviselő bejutása a képviselő-testületbe is jogerőssé vált. Így átadja részükre a 

megbízólevelet.  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselő tagjai, Barabás József, 

Lóth Gyula és Molnár Tibor a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese és a képviselő-

testület előtt az esküt letették. 

/Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

Tarjáni István: Megköszöni a HVB elnökhelyettesének a közreműködést. Így most már a 

három, listáról bejutott képviselő is jogosult teljes mértékben ellátni a feladatát és a napirend 

szavazásában is részt vehet, amelyet oly módon javasol a jelenlévőknek, hogy ugyanolyan 

sorrendben, illetve témában, ahogy a meghívóban szerepelt. Egy változtatást javasol, 

mégpedig a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, hiszen nem járult mindenki 

hozzá a nyilvános üléshez, ahol a személyekről döntenének.  
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Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 

napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – 
a következő napirendet fogadta el: 
 
Napirend 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2011. (02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó: Polgármester 

2) Biatorbágy Város Képviselő-testülete Bizottságainak megválasztásáról (zárt ülés) 
Előadó: Polgármester 

3) A bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 

Előadó: Polgármester 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2011. (02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó: Polgármester 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Az előterjesztésben szerepel, hogy egy témában nyúlnak hozzá a működési 

szabályzatukhoz, mégpedig a bizottsági szerkezet az, amelyben változás fog történni. Az 

eddigi 5 bizottság helyett 4 bizottságot javasol a következőkben úgy, hogy az eddigi 

Oktatási, illetve a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság egy bizottság keretében lássa 

el feladatát ugyanúgy 5 fővel, ahogy ez szerepel az előterjesztésben. Személyekről itt még 

nem beszélnek, csak magáról a bizottsági szerkezetről.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Kiegészítést tesz. A bizottságon kívül még egy dolgot tartalmaz a 

rendelet-módosítás szövege, az pedig a nemzetiségi önkormányzatok együttműködéséről 

szóló rész. Biatorbágy Város településen a német nemzetiségi önkormányzat tudott 

nemzetiségi önkormányzatot alapítani, így a ruszin, görög és lengyel nemzeti 

önkormányzatok 2014. október 12-ével megszűntek. Ezzel kapcsolatban az együttműködési 

megállapodásokat, amelyeket az SZMSZ tartalmazott, hatályon kívül kell helyezni.  

Szakadáti László: A mostani napirend tárgya a bizottságok felállításán belül az általános 

feladatkörök elfogadása is, amely az előterjesztésben szerepelt. Javasolja, bár az 

előkészítés során felmerült, de valahogy nem került átvezetésre szövegszerűen, hogy a 

Pénzügyi Bizottság általános feladatkörének 2. pontját a Településfejlesztési Bizottság 

feladatköreinek 1. pontjában is megismételni: „Javaslatot készít és véleményt nyilvánít az 

önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó mindennapos és távlati területi és 

településfejlesztési, rendezési, beruházási, vagyongazdálkodási és egyéb fejlesztési tervek 

ügyében.” Ilyen értelemben a településfejlesztési Bizottság betöltené azt a szerepet, 

amelyben az életet behozza az önkormányzatba a településfejlesztés területén, akárcsak a 

másik három bizottságuk, az Egészségügyi és Szociális, illetve az Oktatási és Kulturális 

Bizottság. A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságuk lenne az, aki erre a választ 
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megkeresi anyagi, szervezeti és stratégiai okokból. Emiatt a változtatás miatt aztán a 

Településfejlesztési Bizottság általános feladatkörei között felsorolt 2. pont elhagyható. Tehát 

továbbra is két pontból állna, csak a Pénzügyi Bizottságban egy picit módosított szöveget 

javasolná a Településfejlesztési Bizottság feladatkörébe áttenni. Valójában, a 

Településfejlesztési Bizottság mindennapi, illetve távlatos fejlesztési kérdésekben is jogosult 

tárgyalni. Ezt a pici módosítást javasolja, ez az előkészítés során felmerült, úgy emlékszik, 

hogy megegyeztek ebben, de valószínűleg a szövegezésben elcsúszott. 

Lóth Gyula: Szakadáti úr mondta, hogy előterjesztés és egyeztetés során. Jelezni szeretné, 

hogy ma délelőtt valamikor került fel a honlapra a 84 oldalas, pótbeadványként megjelent 

szövegezés. Tekintettel arra, hogy munkaidőben került fel és most munkaidő után vannak 

közvetlenül, társai közül kevesen olvasták. Érdemben nyilatkozni sem igazán fognak tudni 

róla a tekintetben, hogy nem ismerik az anyagot. Kérdése az lenne, hogy máskor 

megoldható-e vagy itt a helyszínen betekinteni legalább a 84 oldalba, hogy mit tartalmaz? 

Tarjáni István: Az SZMSZ-re vonatkozó két változást elmondta szóban. A többi ugyanaz, 

ugyanaz az SZMSZ, amely az elmúlt 4 évben rendelkezésre állt. Ha valaki képviselőnek 

jelentkezik, úgy gondolja, hogy ezzel tisztába kellett volna, hogy legyen. Nem új anyagot 

raktak fel, hanem két témában változtatták meg. Két bizottságot összevontak. Ez az egyik 

változtatás. A másik, hogy kivették a nemzetiségi önkormányzatokat. Erről döntenek most, a 

többi részéhez nem nyúlnak hozzá, ugyanúgy marad, ahogy volt. Egyébként majd lesz 

napirend, amikor valóban érdemben felülvizsgálják. Most nem az SZMSZ felülvizsgálata 

zajlik, hanem a működési feltételeket teremtik meg azzal, hogy bizottságokat hoznak létre. 

Szerinte nem kell a többi résszel most érdemben foglalkozni.  

Dr. Révész Zoltán:Az ügyrendi bizottság javaslatára a rendelet-módosításokhoz, illetve 

szerződés-módosításokhoz is mindig megküldik a korrektúrás változatot. Természetesen 

kiküldték így most is a teljes előterjesztést, amely tartalmazza például - korrektúrában 

áthúzva -  azt a három, több tíz oldalas megállapodást is, amiről a jegyző úr beszélt,. Érdemi 

rész az tulajdonképpen pár sor, a négy bizottságról, és pontosították még a két fő főállású 

alpolgármesternek a kérdését és tényleg csak a legszükségesebb helyeken nyúltak hozzá a 

bizottsági feladatkörökhöz. Az anyagból látható, hogy csak ezeket a részeket érinti az 

előterjesztés, érdemben a bizottságok felállítása történne most. Az előterjesztésben 

egyébként szerepel az, hogy maga az átfogó módosítás a következő rendes ülésnek a 

napirendjét képezi. 

Lóth Gyula: Köszöni a válaszokat. Ő csak arra célzott, hogy ha csak 4 oldal volt az, ami 

érdemben érinti a mai ülést, azt se volt idejük elolvasni, tekintettel arra, hogy ma került 

nyilvánosságra. Megküldeni pedig – legalábbis neki – nem küldte meg senki. 

Tarjáni István: A kommunikáció módjáról elmondja, hogy a honlapra teszik fel és e-mailben 

értesítik róla az érdekelteket. Ugyanazt a tájékoztatást küldték ki írásban, mint amit korábban 

szóban megtett és most is elmondták szóban. Amiről dönteni kell, az most szóban 

elhangzott. Nem kell ahhoz elolvasni az Internetes anyagot, hogy ebben érdemben lehessen 

dönteni. Miután több javaslat, észrevétel nincs, a vitát lezárja. Alpolgármester úr javaslatát 

befogadja, arról nem kíván szavazást elrendelni. Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet. 

Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Város 
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati 



4 
 

rendeletének módosításáról szóló 21/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletét – 9 igen, 3 
tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja.  
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Napirend szerint most zárt ülés következik. A döntés idejére kéri azokat, akik 

a zárt ülésen nem jogosultak részt venni, hogy egy kis időre hagyják el a termet.  

/A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül./ 
 
Tarjáni István: Folytatják a nyilvános testületi ülést. Felkéri jegyző urat, ismertesse a zárt 
ülésen hozott döntést, a bizottsági szerkezetet ismertesse a jelenlévőkkel, illetve azokkal, 
akik a képernyőn keresztül követik a testületi ülést. 
 
dr. Kovács András: A képviselő-testület az előző napirendnél a következő döntést hozta a 
bizottságok személyi állományáról és azok elnevezésével kapcsolatban: 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

Elnöke: Bodorkos Ádám 

Képviselő tagok: Molnár Tibor, Nánási Tamás 

Külsős tagok: Dr. Tálas-Tamássy Tamás, Szanyi József 

 

Oktatási és Kulturális Bizottság 

Elnöke: Nánási Tamás 

Képviselő tagok: Barabás József, Tálas-Tamássy Richárd 

Külsős tag: Éhn András, Fekete Péter 

 

Településfejlesztési Bizottság 

Elnöke: Kecskés László 

Képviselő tagok: Sólyomvári Béla, Tálas-Tamássy Richárd 

Külsős tagok: Balázs Hegedűs Zoltán, Cserei Zsolt 

 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 

Elnöke: Sólyomvári Béla 

Képviselő tagok: Koleszár Kázmér, Lóth Gyula  

Külsős tagok: Dr. habil Csath Magdolna, Farkas-Gáspár Mónika 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tervezett időpontja: hétfőn 13 óra, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság hétfőn 15 óra, a Településfejlesztési Bizottság kedd 15 óra, a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Stratégiai Bizottság szerda 15 óra. 
 
Tarjáni István: Gratulál az érintetteknek. A tervezett időpontokat természetesen a 
bizottságok fogják meghatározni, hogy mikor tartják az üléseiket. Ahhoz, hogy a bizottságok 
külsős tagjai a feladatokat elláthassák, azt megelőzően a képviselő-testület előtt esküt kell, 
hogy tegyenek. Erre kéri most az érintetteket. Az esküszöveget előre olvassa. 
 
A külsős bizottsági tagok a képviselő-testület előtt az esküt letették. 
Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
Tarjáni István: Írásos anyagokat kaptak képviselőtársai, a jegyző úr ezekről a 
dokumentumokról szeretne szóbeli tájékoztatást adni. 
 
dr. Kovács András: Röviden ismerteti, hiszen le van írva, de a jelentősége nagyon fontos 
ennek a leiratnak. Az összeférhetetlenségi szabályokat ez a leirat tartalmazza. Tartalmazza 
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azt, hogy egy képviselő, valamint egy bizottsági tag a feladatai leírásához milyen tisztséget 
nem tölthet be. Tételesen fel van vezetve, hogy milyen tisztségeket nem láthat el a jelenlegi 
tisztsége mellett. Erre vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van. Az összeférhetetlenséget 
a képviselő-testület és a polgármester előtt írásban jeleznie kell és ezt az 
összeférhetetlenséget meg kell szüntetnie. Az összeférhetetlenségi eljárásra vonatkozóan, 
ha az összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg az a képviselő vagy bizottsági tag, akkor 
bármely képviselő vagy bizottsági tag ezt kezdeményezheti a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottságnál, aki ezt megtárgyalja és az összeférhetetlenség megszüntetéséről 
dönt vagy pedig a felülvizsgálat alapján a képviselő-testület elé a döntést előterjeszti. Ami 
nagyon fontos, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás a képviselők esetében az eskütételt 
követő 30 napon belül, ezt követően minden év január 1-jét követő 30 napon belül meg kell 
tenni, a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség a képviselő részére. A bizottsági tagok 
kétévente tesznek vagyonnyilatkozatot, ugyanígy, január 1-jét követő 30 napon belül. A 
vagyon-nyilatkozatmegtétele elmulasztásának következménye az lehet, hogy egyrészt a 
tisztségből fakadó jogokat nem gyakorolhatja a képviselő vagy bizottsági tag, tiszteletbeli 
díjat, természetbeni juttatást és költségtérítést nem kaphat addig, ameddig ennek a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek nem tesz eleget. Fontos változás az eddigiekhez 
képest, hogy köztartozás mentességet igazolnia kell a képviselőnek. A képviselő a 
megválasztást követő 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzat felé igazolnia kell, hogy ezt a 
nyilvántartásba vételt megtette. A méltatlansággal kapcsolatban fontos előírások vannak. 
Akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, azokat, akiknek 
köztartozása áll fenn állammal vagy önkormányzattal szemben és ha azt 60 napon belül nem 
rendezi, akkor a méltatlanság az önkormányzati képviselői megszűnését vonhatja maga 
után. Ennek az esetei a leiratban jól olvashatóak. Még egy nagyon fontos dolgot szeretne 
elmondani, amely a leiratban nincs, viszont a meghívó, amelyet kiosztottak minden 
képviselőnek, egy új kötelezettsége van, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
jogszabály szerint, hogy a megválasztott önkormányzati képviselő eskütételt követően 3 
hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. Erre a 
kötelező képzésre a meghívó a mai napon érkezett meg, és 2014. november 10-én, hétfőn, 
9-13 óráig tart. Ez az az képzés, amelyet jogszabály szerint a képviselőknek el kell végezni. 
A meghívó kiküldésre kerül. Ehhez kapcsolódóan kaptak tananyagot is, valamint egy 
PowerPoint-os előadásanyagot, ezt minden képviselőnek el fogják küldeni e-mail-en is, hogy 
esetlegesen fel tudjon készülni erre a képzésre. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a 
képviselők esetében ez mind kötelezettség, a képzésen való részvételnek meg kell felelni. 
Ha valakinek az időpont nem jó, úgy gondolja, bár nem tudja, hogy a kormányhivatal 
egészen biztos, fog valamilyen pót időpontot is megadni, de jelen pillanatban ez az egy 
időpont, a november 10-i időpont ami fontos és figyelembe kell venni.  
 
Tarjáni István: Köszöni jegyző úrnak a tájékoztatást. Ezzel az ülés végére értek. Egy érdemi 

információt szeretne még közölni a jelenlévőkkel, illetve azokkal, akik a képernyők előtt 

követik az ülést, hogy a jelenlegi elképzelés szerint november 17, 18 és 19-én tervezi az első 

bizottsági üléseket és az azt követő héten 27-én, csütörtökön pedig az első rendes testületi 

ülést, ahol már olyan előterjesztések, illetve határozatok kerülnek a testület elé, amelyet 

ezek a bizottságok megtárgyaltak, illetve javasolnak a testületnek. Köszöni mindenkinek a 

részvételt, további jó munkát kíván a településért végzett feladatokban és találkoznak a 

következő bizottsági és testületi üléseken. Az ülést 1859-kor bezárja. 

K.m.f. 
 
 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 


