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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester (9. napirendtől) 

Varga László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

dr. Verhóczki Zita Budakeszi Járás hivatalvezető helyettes 

dr. Szabó Ferenc  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 

Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 

Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 

Honvédné Üveges Ildikó    beruházási osztályvezető 

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 
Regős Zoltánné   Gólyafészek Bölcsőde vezetője 
Mester László kommunikációs tanácsadó 

Zsichla Gergely  felvétel rögzítő  (Szervezési Osztály)  

Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel 

határozatképes, az ülést 15 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívótól eltérően. Javasolja napirendre felvenni a Tájékoztatások, javaslatok napirendi 

pont elé a Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról szóló napirendet, 

valamint a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének létrehozásáról Pátyon 

című napirendet. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa 

elhangzott napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – 
a következő napirendet fogadja el: 
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Napirend előtt: 
 
Állampolgári bejelentések 
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről  
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Napirend 

1) A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (V. 25.) Ör. rendelet 
módosításáról 
Előadó: Polgármester 
 

2) Bizottsági beszámolók a 2014. évi munkáról 
Előadók: Bizottsági elnökök 
 
a) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság beszámolója a 2014. évi 

munkájáról 
 

b) A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, valamint a 
Településfejlesztési Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról 

 

c) Az Oktatási Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a2014. évi munkájáról 

 

d) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról 
 

3) A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés módosításáról 
Előadó: Polgármester 
 

4) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2015. évi együttműködési 
megállapodásáról 
Előadó: Polgármester 

 
5) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Polgármester 
 

6) A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal 
kapcsolatos adásvételi előszerződésekről 
Előadó: Polgármester 

 
7) A Biai ésTorbágyi Katolikus Egyházak 2015. évi támogatási kérelmével 

összefüggő kérdésekről 
Előadó: Polgármester 

 
8) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
Előadó: Polgármester 

 
9) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója, a külterületi illegális 

hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségei 
Előadó: Jegyző 

 
10) A Spalding Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről 

Előadó: Polgármester 
11) Biatorbágy, Herberchtingen tér telekhatárainak rendezéséről 

Előadó: Polgármester 
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12) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási 

pályázatának kiírása 
Előadó: Polgármester 

 
13) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

Előadó: Polgármester 
 

14) Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 
Előadó: Polgármester 
 

15) Az általános iskolai osztályok 2015/2016-os tanévi elhelyezéséről 
Előadó: Polgármester 
 

16) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról 
Előadó: Polgármester 
 

17) Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről 
Előadó: Polgármester 
 

18) Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról 
Előadó: Polgármester 
 

19) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének létrehozásáról 
Pátyon 
Előadó: Polgármester 
 

20) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 
 

21) A bírósági ülnökök megválasztásáról – zárt ülés 
Előadó: Polgármester 
 

22) Biatorbágy településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 
elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés 
Előadó: Polgármester 

 
Állampolgári bejelentések 
 
Állampolgári bejelentés, kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt. 

 

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről  
 
Tarjáni István: A tájékoztató az ülést megelőzően került kiosztásra, ahogy az szokott lenni. 
Úgy látja, hogy a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban nincs észrevétel, felteszi 
szavazásra a beszámolót. 
 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakeseményeiről szóló tájékoztatót – 10 igen, azaz egyhangú szavazás mellett, 
határozathozatal mellőzésével (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Tarjáni István: Ez a tájékoztató is az ülés előtt került kiosztásra. Úgy látja, észrevétel, 

kérdés nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszak 
eseményeiről szóló tájékoztatót – 10 igen, azaz egyhangú szavazás mellett, 
határozathozatal mellőzésével (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. 
 
 
1) A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (V. 25.) Ör. rendelet 

módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Konkrétan a kaptárkövekkel kapcsolatos előterjesztés, illetve határozati 

javaslat. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Ő 

is ezt javasolja a képviselőknek. Úgy látja, kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja. 

Rendelettervezetet teszi fel szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen 

kell az elfogadáshoz. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természeti értékek helyi 
védelméről szóló 5/2006. (V. 25.) Ör. rendelet módosításáról szóló 6/2015.(III.27.) 
önkormányzati rendeletét – 10 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (10 fő képviselő volt 
jelen a szavazáskor) – megalkotja.  
 
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
2) Bizottsági beszámolók a 2014. évi munkáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

a) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság beszámolója a 2014. évi 
munkájáról 

b) A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, valamint a 
Településfejlesztési Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról 

c) Az Oktatási Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a2014. évi munkájáról 

d) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról 
 
Tarjáni István: Mindegyik bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Úgy 

látja, nincs észrevétel vagy javaslat, azt javasolja, hogy együtt szavazzanak az összes 

bizottságról, ne külön-külön. Jegyző úr azt mondta, hogy ennek nincs akadálya, akkor így 

csomagban teszi fel a bizottsági beszámolókat. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatokat 
hozza. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ügyrendi és 

Stratégiai Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 



 

5 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 

Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2015. (III. 26.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának valamint a Településfejlesztési 

Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Településfejlesztési Bizottság 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága valamint az Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 

3) A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: A jogi környezet megváltoztatása miatt van szükség ennek az 

újratárgyalására, illetve a szerződés módosítására. Három éves kortól kell ez év 

szeptemberétől biztosítani az óvodai ellátást. Ez az, amit csak óvodapedagógus végezhet, 

és emiatt kell az ellátási szerződést módosítani, hiszen óvodapedagógussal nem rendelkezik 

jelenleg a kanonok rend. Tárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság és javasolja a 

testületnek elfogadásra. Úgy látja, kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja, és a 

szerződésmódosítást teszi fel szavazásra.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2015. (III. 26.) határozata 

A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Premontrei Női 

Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  

A képviselő-testület a kérelemnek megfelelően hatályon kívül helyezi az ellátási szerződés 1. 
számú mellékletét, az ellátási szerződés 2. számú mellékletét a következők szerint 
módosítja:  

„A szolgáltatás iránti jelentkezést a gyermek 1. életkorának betöltése előtt 30 nappal 
kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez az erre rendszeresített űrlapon.  

A szolgáltatásba azok az 1. életévüket betöltött gyermekek vehetők fel, akik az 1. 

életévük betöltésének időpontjában 1 éve igazoltan biatorbágyi lakhellyel 

rendelkeznek.” 

A képviselő-testület az ellátási szerződés 2.2 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában másodikként, illetve 

harmadikként felsorolt feladatok ellátásában, képesítési előírásokra figyelemmel 

kiválasztott személyeket, a Kipi-Kopi Játszóház esetében 4 órás munkarendben a 

jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására alkalmazza. Felek megállapodnak, 

hogy az alkalmazott személyek alapbérét a közalkalmazotti bértábla szerint 

határozzák meg. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben az illető 

személyeknek közalkalmazotti jogviszonya áll fenn, akkor annak megszüntetésére 

intézkedik.” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ellátási 

szerződés 1. számú módosításának aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

4) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2015. évi együttműködési 
megállapodásáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: A bizottsági javaslat óta egy újabb fejlemény történt. A bizottság azt 

javasolta, hogy az 1,2 milliós keretbe férjen be az egyesületnek a programja. Ez a bizottsági 

előterjesztéskor még nem teljesült. Időközben a testületi ülésig ez az átalakítás megtörtént. 

Az egyesület átalakította úgy a programját, hogy az 1,2 millió Ft-ba belefér. Ezt pótanyagként 

megkapta a képviselő-testület, kéri, hogy azt vegyék figyelembe. Így akkor meg is felel a 

bizottsági javaslatnak az új terv. Úgy látja, észrevétel, kérdés, hozzászólás nincs, a vitát 

lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2015. (III. 26.) határozata 

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2015. évi együttműködési 

megállapodásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészséges 
Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2015. évi programjáról szóló előterjesztést.  

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségklub - Közösség 
klub szervezésére és megvalósítására 60.000,-Ft összeget különít el az Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből 
 

2. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a véradó naphoz kapcsolódó 
szűrővizsgálatok szervezésére és megvalósítására 300.000,-Ft összeget különít el az 
Egészséges Biatorbágyért Program keretéből.  
 

3. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségnap szervezésére 
és megvalósítására 680.000,-Ft összeget különít el az Egészséges Biatorbágyért 
program keretéből. 
 

4. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-és óvodai 
szűrővizsgálatok szervezésére és megvalósítására 110.000,-Ft összeget különít el az 
Egészséges Biatorbágyért Program keretéből.  

 

5. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete a lisztérzékenység klub 
támogatására 50.000,-Ft összeget különít el az Egészséges Biatorbágyért Program 
keretéből.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Határidő: 2015. április 10. 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

5) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: Itt átadja jegyző úrnak a szót. Azok a feladatok szerepelnek a közbeszerzési 

tervben nyilvánvalóan, amiről információjuk van. Kéri jegyző urat, hogy röviden adjon 

tájékoztatást szóban is az írásos előterjesztés mellett.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Az önkormányzat kötelezettsége minden év március 31-éig az adott év 

közbeszerzési tervét elfogadni. Jelen közbeszerzési tervben a bizottsági ülésekhez 

kiadotthoz képest egy változtatást eszközöltek. A pénzügyi bizottságon javaslatként 

megfogalmazódott, hogy a hulladékszállításra vonatkozóan – szolgáltatás megrendeléséről 

lévőn szó – a megadott szolgáltatási évek alapján változtatni kellett a közbeszerzési 

értékhatár alapján elindítandó eljárás mikéntjéről, tehát nem a hirdetmény nélküli 

közbeszerzési eljárás került megjelölésre a Kbt. szerint, hanem nyílt közbeszerzési eljárás 

jogszabályi hivatkozása került bele a táblázatba. Ez az egy módosítás a bizottságokhoz 

képest. Egyebekben azt szeretné még elmondani, hogy ez a közbeszerzési terv 

módosítható, sőt, ha év közben olyan közbeszerzés merül fel, amelyről az önkormányzat 

dönt, akkor a közbeszerzési tervet ennek megfelelően lehet módosítani. A költségek becsült 

költségek, azok adott esetben a közbeszerzés megindításánál változhatnak. Ez egy 

irányjellegű tájékoztatás. Kéri, hogy a közbeszerzési tervet fogadja el a képviselő-testület.  

Tarjáni István: Köszöni jegyző úr tájékoztatását. Úgy látja, kérdés, észrevétel nincs, a vitát 

lezárja. A közbeszerzési tervet teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2015. (III. 26.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi összesített 

közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 

A 2015. évi összesített közbeszerzési terv a határozat melléklete. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6) A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 
adásvételi előszerződésekről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Mint ismeretes, ez a szerződés ennek a hónapnak a 31. napján lejár, ezért 

van a képviselő-testület előtt, hogy ezt hosszabbítsák meg. Az előterjesztésben nem 

szerepel a dátum, illetve úgy szerepel, hogy 1 évre, a szerződéstervezetben pedig ki van 

pontozza. Azt javasolja, hogy 2016. márci7us 31-éig hosszabbítsák meg, addig valószínűleg 
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tisztázódik az a külső körülmény, ami miatt ez a szerződés nem tudott mindeddig 

befejeződni. A településfejlesztési és a pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a 

testületnek elfogadásra a szerződésnek az ilyen irányú módosítását. Ez a nyugati lakóterület 

mellett lévő teleknek az iskola céljára történő megvásárlása a célja ennek a vételnek.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Barabás József: Kérdése van. Azon kívül, hogy a földhivatallal az egyeztetés elhúzódik 3-4 

éve. Nem lehetne-e valami mást megtudni erről a dologról? Az van az anyagban, hogy 

elhúzódik, de mi, miért, hogy, semmi nincs leírva. Pár mondatot esetleg, hogy a földhivatal 

miért nem akarja bevonni, vagy ki tesz keresztbe. Valami gond biztos van, mert ez csak nem 

úgy van, hogy nem sikerül. Ezt szeretné megtudni pár mondatban. 

Tarjáni István: Most a tájékoztatásba nem menne bele. Azt tudja mondani, hogy vagy a jövő 

hónapban vagy az azt követő hónapban a testület, illetve a bizottságok előtt lesz ennek az 

ügynek a folytatásáról szóló előterjesztés, illetve határozati javaslat, hogy mit kell tenniük 

ahhoz, hogy ez a terület megvásárlásra kerülhessen. Néhány hónapon, egy-két hónapon 

belül ez itt lesz a testület előtt, hogy milyen módon tudják megszerezni ezt a területet.  

Barabás József: Nem akar se okoskodni, se kötözködni, de azért mégis tudnák, hogy mit 

szavaznak megint egy évre, mert 2011, 2013, 2014, most 2015. Már ötödszörre lesz 

meghosszabbítva egy-egy évvel. Most miért igennel szavazzon, nem történt már háromszor 

semmi. Nem hiszi el, hogy pár mondatban nem lehetne, de ha polgármester úr nem akarja, 

akkor nem tud rá mit mondani. 

Tarjáni István: Az, hogy mit kell megszavazni, az egyértelmű, az benne van a 

szerződésben. A hosszabbítást kell megszavazni. Annak a feltételnek kell beállni, hogy a 

földhivatal művelési ágból való kivonáshoz hozzájáruljon. Ez az egyeztetés folyik most. Míg 

az egyeztetés folyik, nyilván nem lehet róla érdemben információt nyújtani. Ha ez 

befejeződött, akkor tud a testület elé kerülni, illetve akkor lehet nyilvánosságra hozni. Addig 

nem teheti meg, hogy tájékoztatást ad. Úgy látja, több kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a 

vitát lezárja. A bizottságok által, illetve az általa is javasolt dátumot teszi fel szavazásra, mely 

szerint 2016. március 31-ig hosszabbítsák meg a szerződést. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 3 tartózkodás mellett (10 

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

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2015. (III. 26.) határozata 

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 

adásvételi előszerződésről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 04/26, 

04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről 

szóló előterjesztést.  

A képviselő-testület az oktatási intézmény építése céljából meg kívánja vásárolni a 

magánszemélyek tulajdonában lévő Biatorbágy, 04/26,- 04/27, -04/28, -04/29, 04/30- hrsz-ú 

ingatlanokat.  
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A képviselő-testület az ingatlanok megvásárlása érdekében előszerződést köt a terület 

tulajdonosaival, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

A képviselő-testület a szükséges forrást 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
7) A Biai és Torbágyi Katolikus Egyházak 2015. évi támogatási kérelmével 

összefüggő kérdésekről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A biai és a torbágyi katolikus plébániák 2015. évi támogatási kérelmével 

összefüggő kérdésekről szól a napirend.  Azért mondta így, mert ez a hivatalos 

megnevezése márciustól már a két plébániának. A kérés tulajdonképpen a torbágyi katolikus 

egyház részéről mindannyiuk által ismert, hiszen az oltárok felújításáról szól. Minden évben 

adtak ezeknek az oltároknak a felújításához egy bizonyos összeget. Ezt az elmúlt évben is 

megtették, novemberben, hiszen akkor volt annak a pályázatnak a benyújtási határideje, 

amelyre pályáztak. Ez megtörtént, az eredményhirdetés is megtörtént. Nyertek is összeget, 

nem abban a mértékben, ahogy eredetileg szerettek volna, ennek ellenére az oktatási 

bizottság azt javasolja a testületnek, hogy az eredetileg megszavazott összeget adják meg 

szintén támogatásképpen, tehát ne változtassanak az összegen, annak ellenére, hogy a 

központi támogatás kisebb lett. Viszont az ütemezést oly módon határozzák meg, hogy két 

részletben, úgy, hogy két 50%-os részletben, tehát fele-fele arányban, hogy az egyik 

részösszeg azt szeptember végén kerüljön folyósításra, a másik pedig a következő évben, 

magyarul, a következő évi költségvetést terhelje. Ezt szintén javasolja a testületnek, de erről 

nyilván szavazást fog kérni. A másik kérelem pedig a biai Szent Anna plébániatemplom 

homlokzatának a felújításáról szól. Itt a mai levelet pótanyagként megkapta a testület, 

amelyet plébános úr küldött az önkormányzatnak. Ebben részletesen megtalálható, hogy 

mennyi a felújítás teljes összege, mennyi, amennyit az önkormányzattól szeretnének erre a 

célra kérni, illetve mennyi az önerő, illetve az állami hozzájárulás. Itt a levélben – ezt kérte, 

hogy határozza meg, hogy mi az a legkorábbi időpont, amikor szükség lenne az összegre – 

szeptember vége, szeptember 20. szerepel, amely számukra azért elfogadható, illetve 

kedvező, hiszen a két nagy beruházásuk miatt likviditásuk szeptember 20-áig, illetve 15-éig, 

az adófizetési határidőig viszonylag feszített, így azt hiszi, hogy ezt a 9 millió Ft-ot meg 

tudják ítélni az egyháznak. Egyébként ezt a javaslatot tette az oktatási bizottság is. Azt kéri, 

hogy ezt a mai levelet vegyék figyelembe még a döntéshozatalkor.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Barabás József: Szeretne köszönetet mondani a testületnek. Mindenki tudja, hogy a 

torbágyi katolikus egyházközségnél tevékenykedik és ott most új választás lesz. Aki már 

önkormányzati képviselő, az ott nem lehet képviselő, ezért ott leköszön. Nagyon szépen 

köszöni a képviselő-testületnek, hogy eddigi felújításaikat támogatták és ezt a biai 9 millió Ft-

ot ezt tudja támogatni. 

Tarjáni István: Még annyi kiegészítést tesz, hogy a határozati javaslatban nem ezek a 

dátumok szerepelnek. A mai levél ismeretében ezzel fogja majd feltenni szavazásra a 

határozati javaslatot, illetve a 9 millió Ft-os támogatási összeg pedig az általános 
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tartalékkeret terhére történne, ezt nem említette az elején. Úgy látja, kérdés, észrevétel, 

javaslat nincs, a vitát lezárja. A két határozati javaslatot külön fogja feltenni szavazásra. A 

torbágyi katolikus plébánia kérelménél az összeg 3.250.000,- millió Ft, amivel támogatnák és 

ezt két részletben folyósítanák, az egyiket szeptember 30-át követően, a másikat pedig a 

2016-os esztendőben, miután a költségvetést elfogadták. Szavazásra teszi fel ezt a 

határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2015. (III. 26.) határozata 

A Torbágyi Katolikus Egyházközség támogatási kérelmével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Torbágyi Katolikus 

Egyházközség kérelmére 3.250.000,- forinttal támogatja a templom oltárának restaurálását 

oly módon, hogy az önkormányzat a támogatás első részét 2015-ben, második részét 2016-

ban bocsátja rendelkezésre. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Tarjáni István: A biai plébánia kérése 9 millió Ft, amelynek a folyósítására szeptember 20-át 
követően kerülne sor, az általános tartalékkeret terhére.  
 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2015. (III. 26.) határozata 

A Biai Katolikus egyházközség támogatási kérelmével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biai Szent Anna 

plébániatemplom homlokzatának felújítását 9 millió forinttal támogatja, amelynek 

folyósítására 2015. szeptember 20-át követően kerül sor az általános tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

8) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: Erre azért van szükség, mert egy új bizottságot hozott létre a társulás és ez 

akkor kezdheti meg a munkáját, ha ezt minden érdekelt testület, aki a társulásban tag, ezt 

elfogadja. Ez pedig a Kulturális, Idegenforgalmi Bizottság. Minősített többség kell az 

elfogadáshoz. A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta és javasolja a 

testületnek elfogadásra ezt a megállapodás-módosítást. Úgy látja, kérdés, észrevétel, 

javaslat nincs, a társulási megállapodás módosítását teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 10 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2015. (III. 26.) határozata 

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását és azt az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

9) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója, a külterületi illegális 
hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségei 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A településfejlesztési bizottság tárgyalta és javaslatot tett a testületnek az 

előterjesztéshez képest oly módon, hogy a szeptemberi ülésen térjenek vissza a Depónia 

Kft. működésére, tehát a hulladékgyűjtés szolgáltatójának a működésére, illetve az illegális 

lerakóhelyeknek a megszüntetésére gyűjtőkonténerekkel kerüljön sor. Itt nem volt 

egyértelmű a bizottság szándéka és a hozott határozati javaslat. Kéri, hogy kerüljön most 

tisztázásra, hogy mi a pontos javaslat. Jegyző úr pontosan elmondja, hogy mi nem volt 

egyértelmű a jegyzőkönyv, illetve a bizottság által hozott határozat alapján. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Az eredeti határozati javaslatban gyűjtőkonténerek kihelyezésére és a 

Szarvas-hegy I. dűlő és Turista út kereszteződése, valamint az Ürgehegyre vezető út melletti 

területekre elfogadható körülmények kialakítására vonatkozott a határozati javaslat. Ezt a 

településfejlesztési bizottság tárgyalta. Egy javaslat hangzott el, hogy ezek az illegális 

gyűjtőhelyek ne kerüljenek kialakításra, ne kerüljön ki gyűjtőkonténer. Ettől függetlenül mégis 

az eredeti határozati javaslatban foglaltak kerültek elfogadásra a jegyzőkönyv tanúsága 

szerint. Polgármester úrnak az volt a kérdése, hogy ez valóban megállja-e a helyét? A másik 

az adatbázis aktualizálás, amit polgármester úr is említett. Itt az adatbázis aktualizálására 

vonatkozóan volt egy kérése a bizottságnak, hogy ez kerüljön átvizsgálásra és a 

polgármesteri hivatal, valamint a Depónia Kft. együttműködve ezt az adatbázist bővítse ki és 
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ez a kérdéskör kerüljön vissza a bizottsági ülésre. A harmadik pedig a Depónia beszámolója, 

amelyet a bizottsági ülésen a Depónia képviselője kiegészített, ezt pedig a bizottság 

egyhangúlag elfogadta. A három pont közül a 2-esben volt kisebb eltérés. A jegyzőkönyv 

tanúsága szerint a bizottság azt szavazta meg, hogy ezeket az illegális lerakóhelyeket 

elfogadható körülmények kialakítása után gyűjtőkonténerek kihelyezésével úgymond 

legalizálja, ahogy azt az előterjesztés tartalmazza. Kérdés az, hogy ez állja-e meg a helyét 

vagy pedig a megfogalmazott javaslat? 

Kecskés László: Ebben a beszámolóban is látszik, hogy milyen terhet jelent az 

önkormányzat számára ezeknek az illegális szemétgyűjtő helyeknek a folyamatos 

megtisztítása és kitakarítása. Csak azért, hogy mindenki lássa – nyilván, akik az 

előterjesztést olvasták, nekik ez teljesen világos –, de a mostani televíziós közvetítést látók 

számára talán meghökkentőnek hat, havi 1,5 millió Ft-ról van szó, vagy ezt meghaladó 

összegről van szó. Ennyi az illegális hulladéklerakó helyekről való elszállítás díja, amit az 

önkormányzat hóról hóra fizet. Óriási teher. Miért is? Azért, mert az ott lakó emberek, vagy a 

más területről oda szemetet hordó emberek azt gondolják, hogy ez egy jó sport vagy ők nem 

akarnak fizetni, annak az elvnek a betartását nem akarják követni, ami azt mondja, hogy az 

fizesse a hulladék elszállítás költségeit, aki a hulladékot létrehozza, ahol képződik. Ebbe az 

irányba gondolkodott az előterjesztés is és kérték meg az előterjesztőt, hogy készítsen 

javaslatot. Ez a Depónia Kft., amelyik a munkát végzi, annak a szerződése most az idei év 

végén lejár. Ráadásul nem is hosszú ideje végzi a tevékenységet, tehát ezt a maradék időt 

szorosan kell, hogy az önkormányzat, illetve a hivatal ellenőrizze, hogy a feladat és az itt 

megfogalmazott elvárások teljesüljenek vele szemben, mert ki tudja, hogy ő fogja-e nyerni a 

következő közbeszerzést vagy valaki mást. Mindenesetre az önkormányzat érdeke az, hogy 

az előbb említett összeg egyre kevesebb legyen, mármint ami a hóról hóra kifizetett illegális 

szemételhordást jelenti, illetve az ott összegyűlt szemét is egyre kevesebb legyen, mert az 

eléggé illúzióromboló ezeken a külterületeken, ahogy az előterjesztésben megjelölésre 

került. A probléma, amit felvetett jegyző úr, az az első meghökkenésüknek a 

megfogalmazására született, mármint az, hogy ezeket a szolgáltató képviselője által 

gyűjtőhelyeknek mondott helyeket – valóban gyűjtőhely, ami illegális szemétlerakó – , hogy 

ezeket legalizálják. Ez meghökkentést okozott és eleinte azon az állásponton voltak, hogy 

ezt semmiképpen ne tegyék. Ha ez együtt jár azzal, hogy annak a lakosságnak, amelyik 

vélhetően odahordja a szemetet, az ellenőrzésével, pontosabban a szerződéskötésével ez 

együtt jár. Ha egyszerre fogják tudni azt megcsinálni, hogy az eddig szerződéssel nem 

rendelkező külterületen életvitelszerűen kint lakó embereknek a szemetét a házuk elől viszik 

el, nyilván akkor kevesebb szemét fog képződni ott, ahol megjelölték és ezeket a helyeket 

valamelyest tegyék kulturáltabbá azáltal, hogy ne szétszórják az ott lerakó emberek, vagy a 

szél, vagy a kutyák rángatják szét. Az első aggály az volt, hogy ezzel felkínálják szinte, hogy 

tegyék le a szemetüket. Ha viszont rajtuk ez behajtásra kerül, még akkor is, ha nem fognak 

szerződést kötni, a kint lakók számára ez behajtásra kerül, akkor kétszer is meggondolja, 

hogy inkább vesz egy kukát és a szemétgyűjtésnek az időpontjába kiteszi és onnan, a saját 

üdülője elől fogják elszállítani. A végén, amit a jegyző úr mondott és az eredeti előterjesztés 

is tartalmazott, ez a megfogalmazás került elfogadásra, egyúttal pedig nagyon komolyan és 

nem véletlenül kérték azt, hogy ez szeptemberben jöjjön vissza, hogy az adategyeztetés 

hogyan áll, mert ezen áll vagy bukik az önkormányzatnak a további gavalléros hozzáállása 

és 15 millió Ft vagy még attól is több éves kifizetése vagy pedig ezt a szemetelőkre való 

hárítása.  
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Barabás József: Elnök úrnak 100%-ig igaza van, hogy ez a 1,5 millió Ft sok, de 2002 óta, 

mióta rálátása van erre az egészre, az emberek, amit tudnak alkotni, az szinte hihetetlen. 

Hihetetlen. Az Iharosba, ahogy mennek hátra, ott van ingatlanuk, arra jár, lelassít az autós, a 

kukás már elment előtte és az autóból kihajítja a zsákot. Jött visszafelé, a kutyák már szét is 

tépték, mert ennivaló is volt benne. Szinte hihetetlen, hogy a kukás után 10 perccel már 

kirakják a zsákot. Azért nem is benne bele, hogy maga ez a cég elvitte-e, hogyan szállította 

el, mert pár óra alatt tudnak csodát művelni az emberek. Elvitték délelőtt és másnap már 

megint egy halom van, akár az ürgehegyi útnál. Természetesen utána kell nézni a cégnek, 

hogy hogyan dolgozik, de pillanatok alatt, autóból úgy meg tudják szórni, akár sittet, építési 

törmeléket leraknak, mindenre képesek az emberek, hogy fizetni ne kelljen érte. Szinte 

hihetetlen. Azt hinné az ember, hogy belátják, hogy tényleg, ne legyen szemetes a 

környezet, de nem így van. Ez nem így működik. Meri állítani, hogy sok embernél nem is a 

pénzzel van a probléma. Ahogy megy, fogja a garázsból beteszi a szemetet és kirakja, mert 

ez az útjába esett, vagy ez az úton ráér, nem fogja a kukásnak pont aznap kitenni vagy nem 

jön ki két napig a telekre. Ha előre kiteszik, főleg zsákokba, a kutyák teljesen szétszednek 

mindent. Utána nyilvánvaló, hogy a kukásgyerek nem fogja összeszedni, amit a kutyák 

széttéptek, mert akkor mikor végezne. Valóban nagy összeg, de még mindig azt mondja 

rálátása szerint, hogy ezt fel kell vállalják. Nem lát arra esélyt, hogy ez két év múlva változni 

fog. 2002 óta sajnos ez nem így működik. Megpróbálták, kitették, bevonták, Kecskés úr is 

tudja, hogy sose nyertek hangszórót, mert az emberek felülbírálnak mindent. Nem lehet 

nekik jót csinálni. 

Sólyomvári Béla: Több dolgot is jegyzetelt. Mindenkit zavar ez a külterületi helyzet. Sokat 

gondolkozott, hogy mit lehetne csinálni. Van egy adott, jogi helyzet, ami viszont nagyon 

egyszerű és egyértelmű. A jogi helyzet az az, hogy az önkormányzat megkötötte a 

szerződést a Depóniával vagy éppen az aktuális szolgáltatóval, akkor onnantól mindenki 

köteles megkötni a szerződést, pontosan nem is igaz, jogilag nem is a szerződést, mert 

mindenkire érvényes. Tulajdonképpen a többi csak adminisztráció lenne. Ez azt jelenti, hogy 

mindenkinek kellene fizetni. A mindenki az azt jelenti, hogy akinek ingatlan van a telkén. Ez 

egy teljesen egyszerű, jogi helyzet. Egy másik irányból megközelítve szerinte, ha 

mindenkinek lenne szerződése és mindenki fizetne szemétdíjat, akkor nem tenné le oda, 

mert minek. Azt gondolja, hogy úgy tudnak ezen az úton haladni, hogy egyszerűen meg kell 

azt oldaniuk, hogy mindenkinek legyen szerződése, akkor nincs gond. Eddig nagyon 

egyszerű. A másik irány az az, hogy valamiért a szolgáltatót abszolút nem érdekelte. A 

becsületes emberek a lakosságból szépen beadták a szerződéseket, megkötötték velük, 

aláírták, aki nem, az nem. Soha, senki nem ellenőrizte. Itt a határozati javaslatnak van egy 2. 

pontja, hogy felhatalmazza a polgármestert a hulladékszállítási szerződések alapjául 

szolgáló adatbázis aktualizálására. Igazából látszik, hogy ez a szolgáltatót nem érdekli, 

pedig elvileg neki is érdeke lenne, mert akkor több bevétele lenne, de nem foglalkozik vele. 

Azt mondja, hogy ha ezt meg akarják oldani, akkor magukra maradtak. Azt kell valahogy 

csinálni, hogy összegyűjteni ingatlan-nyilvántartásból vagy valahonnan, és ezt nyilván a 

hivatal tudja csak megcsinálni, ehhez erőforrást kell biztosítani (embert, valamilyen 

összeget). Volt az előterjesztésben, hogy 200 forintért kiadják darabonként az ingatlanok 

adatait a hivatal. Ezt az adatbázist aktualizálni kell és össze kell vetni a Depóniáéval, hogy ki 

az, akinek kellene fizetni és nem fizet. Szerinte óriási különbözetet kapnak. Bizony az, mivel 

tavaly hoztak egy rendeletet, igenis behajtható lesz. Aztán persze a Depónia képviselője azt 

is elmondta, hogy nagyon kis összegűek ezek a szemétdíjak – látszott, hogy annyira nem 

érdekelt ebben – még nem lehet végrehajtásra adni, ezért nem is csinálnak semmit. 

Nagyjából ez derült ki abból, amit mondtak. Szerinte, ha ezt tartósan meg akarják oldani, 
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ráadásul jogi lehetőségük is van rá, akkor el kell indulni azon az úton, hogy mindenkinek 

legyen szerződése. Szerinte máshogy nem fogják tudni megoldani, két év múlva se lesz 

különben megoldva. A konkrét, mostani helyzettel, hogy addig mi legyen? Még mindig 

amellett van, hogy nagyon veszélyes kialakítás. Ha szépen lebetonoznak és odatesznek egy 

konténert, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy akinek van szerződése, az is azt fogja mondani, 

hogy itt van a konténer, ide kell betenni. Persze tudja, hogy különben meg odarakják. Ez 

nagyon nehéz dolog. Szerinte ezt a kettőt együtt lehetne csinálni, hogy a jogi irányból 

megközelíteni, hogy mindenkinek legyen szerződése, a másik irányból pedig esetleg 

valamilyen fellépéssel, kamerával. Egyébként még azt mondta a Depóniának a képviselője, 

hogy még az is a probléma, hogy mivel az illegális lerakóhelyek jól láthatóak, ezért biztos 

benne és látszik is, hogy vállalkozók, sőt, más településről is odahozzák, hiszen elszállítja az 

önkormányzat, milyen jó, ingyen szolgáltatás. Azt mondja, hogy két irányból kellene. Kell 

valamilyen kamerás, stb. dolog és a lakosoknak szerződés és akkor talán meg lehet oldani, 

de nem lesz egyszerű. A határozati javaslatban gyakorlatilag ez benne is szerepel, csak arra 

kéri a hivatalt, hogy ezt a határozatot hajtsa végre és akkor szerinte meg fog oldódni. 

Tarjáni István: A konténerkirakással szemben nem volt egy másik javaslat, hogy ne 

rakjanak ki konténert? Ugye nem értette félre? 

Sólyomvári Béla: Nem  

Kecskés László: Az elhangzottak kiegészítéséül még egy valamit szeretne mondani. Ugyan 

Sólyomvári Béla már említette, hogy ezeket a kirakott konténerek azért szerepeltek az 

előterjesztésben és azért javasolja ezt a hulladékgyűjtő Depónia, mert eléggé kulturálatlan 

volt az, amilyen körülmények között eddig, ezeken a helyeken a szemét összegyűlt és a 

költségeknek is a nagyobbik részét nem is az elszállítás, hanem az összegyűjtése jelentette, 

ahogy ez az előszerződésben is van. Itt pedig legalább ennyivel csökken a költség, ha úgy 

veszik. A másik pedig, hogy hamarosan újra körvonalazódik, a bizottságuk asztalán lesz a 

közterület-felügyelet kérdése. Várható és ettől is azért komolyabb előrelépést és javulást fog 

várni ennek a megjelenése után az ilyen illegális szemétlerakó helyeknek a csökkenésében 

vagy az oda kerülő szemét mennyiségének csökkenését várja. 

dr. Kovács András: Sok minden elhangzott, csak kiegészítést tesz hozzá. A 

hulladékszállítás az egyetlen olyan közszolgáltatás, amely kötelező. Ahogy Sólyomvári Béla 

képviselő úr mondta, nem kell hozzá szerződés. Attól, hogy valaki nem kötött szerződést a 

hulladékszállítóval, attól kötelezettsége van a hulladékszállítással megbízott cégnek, hogy az 

ingatlan elől kirakott edényzetbe rakott hulladékot elszállítsa. Ez a kötelezettség onnan ered, 

hogy az önkormányzat szerződést kötött egy hulladékszállító céggel Biatorbágy 

közigazgatási területén a hulladékok elszállítására. Ez a cég gyakorlatilag a hulladék 

elszállításával és majdan az edényzet méretének megfelelően annak kiszámlázásával 

jogviszonyba kerül a lakossal, és ezt a számlát, amit kiküld, erre kötelezettsége van a 

lakosnak befizetni, attól függetlenül, hogy az edényzetet milyen időközönként rakja ki, és 

mennyi szemetet tesz bele. Tehát a lakosságnak is van kötelezettsége, ezt a díjat ki kell 

fizetnie. Ezt a díjat, amit nem fizet meg, díjhátralék címén, adók módjára behajthatja a 

hulladékszállító cég. Köztartozás, adók módjára behajtandó. Harminc napon belül felszólítást 

kell küldenie az ingatlan használónak (ingatlanhasználót mond a jogszabály). Amennyiben 

ennek a 30 napos felszólításnak nem tesz eleget az ingatlanhasználó, abban az esetben 45 

nap elteltével közvetlenül a NAV-tól kérhet behajtást a díjhátralékra vonatkozóan. Ez mind a 

hulladékszállító kötelezettsége. Ezért is vannak gondban a hivatal részéről, hogy milyen 

adatot tudnak szolgáltatni a hulladékszállítónak. Neki van egy szerződéses állománya, ezt 
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neki kell felülvizsgálnia és amennyiben ezt megteszi, a díjhátralékosokat pedig fel kell 

szólítsa 30 napon belül, hogy a díjat fizessék meg. Ha nem teszik meg, akkor a NAV felől a 

köztartozás behajtását kell kezdeményezzék. Elhangzott, hogy szűk, 3-4 év alatt 3 

különböző hulladékszolgáltató cég volt a városban. Ez a szerződéses állomány minden 

esetben átadásra került, de új szolgáltatókról volt szó, nehéz volt nekik a településsel 

megismerkedni és január 1-jétől új közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra a 

hulladékszállító cég. Azt kérte a bizottságtól is, hogy ha a közbeszerzés kiírásra kerül, 

érdemes újra átgondolni, milyen feltételekkel írják ki ezt a közbeszerzést, milyen garanciális 

feltételeket kérnek a szolgáltatótól, hogy a jogszabályi kötelezettségét végre tudja hajtani. 

Tehát nem kell hozzá szerződés, a kirakott hulladékot el kell szállítani, ez a kötelezettsége a 

hulladékszállító cégnek. 

Szakadáti László alpolgármester úr megérkezett. 

Tarjáni István: Köszöni jegyző úr kiegészítését. Úgy látja, hogy több észrevétel nincs, újabb 

javaslat pedig nem hangzott el a bizottsági javaslatokon kívül, ami megerősíti az 

előterjesztésben szereplőket, ezért a vitát lezárja. Az 1-es pontban van egy különbség, azt 

befogadja. A bizottság által 1-es pontban kiegészített határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra.   

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2015. (III. 26.) határozata 

A külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív 

lehetőségeiről, és a Depónia Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 

külterületein lévő illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív 

lehetőségeiről szóló előterjesztést. 

1. A képviselő-testület elfogadja a Depónia Nonprofit Kft. beszámolóját a 2014. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a két illegális lerakóhelyen (Ürge-
hegyre vezető út mellett, Szarvas-hegy 1-es dűlő és a Turista út kereszteződésénél) 
elfogadható körülmények kialakítására, és szerződés megkötésére gyűjtőkonténerek 
kihelyezésére 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a hulladékszállítási szerződések 
alapjául szolgáló adatbázis aktualizálására a Polgármesteri Hivatal és a Depónia Kft 
együttműködése által.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

Végrehajtásért felelős: a 2. pont tekintetében a Városgondnokság 

 

10) A Spalding Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: A településfejlesztési bizottság tárgyalta és egy viszonylag részletes 

javaslatot tett a testületnek, amelyben biztosítékot szeretnének kérni arra, hogy a 

használatbavételi engedélynek a kiadását követően is azokat a kötelezettségeket teljesíteni 

fogja, amelyek egyébként a használatbavétel feltételei lennének. Jegyző úr szeretné szóban 

kiegészíteni az általa elmondottakat. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Az előterjesztés utolsó oldalán dőlt betűvel, félkövérrel ki van szedve az 

a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amelyet a településfejlesztési bizottság 

elfogadott, és amellyel kérte az együttműködési megállapodás kiegészítését. Szövegszerűen 

olvasható, hogy mit szeretne a bizottság. Ezt a szerződést biztosító mellék kötelezettséget a 

bizottsági ülésen megjelent alapítvány képviselője szóban elfogadta, ezért azt gondolja, hogy 

nincs akadálya ennek a beépítésének. Ezzel a kiegészítéssel kéri a képviselő-testülettől, 

hogy fogadja el az együttműködési megállapodást. 

Tarjáni István: Úgy látja, hogy észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja. A bizottsági 

javaslattal kiegészítve teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2015. (III. 26.) határozata 

A Spaldig Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Spalding Teológiai 

Képzésért Alapítvány kérelméről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Spaldig Teológiai Képzését 

Alapítvánnyal az Együttműködési Megállapodás megkötésére az alábbi hiányzó feltételekkel: 

- pénzügyi garanciális feltételrendszer garanciális és meghiúsulási kötbér kikötése 

szükséges a teljesítésre. Az Alapítvány, amennyiben a megállapodásban vállalt 

kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni 

az Önkormányzatnak. A késedelmi kötbér 2017. január 01. napjától kezdődően napi 

10.000 Ft összegben, de összesen maximum 7.300.000 Ft. összeg. A késedelmi 

kötbér a késedelembe esés napjától heti esedékességgel fizetendő. Az Alapítvány, 

amennyiben a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét legkésőbb 2018. 

december 31-ig nem teljesíti, úgy a felek a megállapodást meghiúsultnak tekintik, és 

az Alapítvány a fenti késedelmi kötbéren túl további meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni az Önkormányzatnak. A meghiúsulási kötbér mértéke 8.000.000,–Ft, mely 

azonnal esedékes. A meghiúsulás esetén a jelen megállapodás megszűnik. 

- az első ütem használatba vételéhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői 

engedély csak a megkötendő megállapodás alapján adható ki. 

Felelős: polgármester 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Beruházási Osztály 
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11) Biatorbágy, Herberchtingen tér telekhatárainak rendezéséről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A településfejlesztési bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek 

elfogadásra. Arról szól, hogy azokat az út céljára használt területeket, amelyek jelenleg nem 

ilyen módon vannak lejegyezve, akkor ezt most korrigálják és így jegyezzék le. Úgy látja, 

észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a vitát lezárja. A határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy, Herbrechtingen tér  telekhatárainak rendezéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta, a Helyi Építési Szabályzattal és 
Szabályozási Tervvel összhangban támogatja a Biatorbágy Herbechtingen tér és a 
kapcsolódó közterületek - 1621, 8240, 8241, 8242, 8279, 8305, 9521 hrsz-ú ingatlanok –
telekalakítását (telekcsoport újraosztását). 

A képviselő-testület felkéri a Budakörnyéki Földhivatalt a jóváhagyott telekalakítási vázrajz 
és engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő változások bejegyzésére. A 
telekalakítás során kialakításra kerülő közterületeket a jelenlegi elnevezésük alapján az 
alábbiak szerint kéri az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetni az utca illetve közterület neveket: 

1621/7 hrsz Herbrechtingen tér 

1621/5 hrsz Herbrechtingen tér 

1621/3 hrsz Herbrechtingen tér 

1621/9 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/1 hrsz Tavasz utca 
1621/2 hrsz Rosenbach János utca 
1621/4 hrsz Tavasz utca 
1621/6 hrsz Ritsmann Pál utca 
1621/8 hrsz Tavasz utca 
1621/10 hrsz Szily Kálmán utca 
1621/11 hrsz Tavasz utca 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Beruházási Osztály 

 
12) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási 

pályázatának kiírása 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az oktatási bizottság tett két javaslatot, amely a határidőre vonatkozik, és 

amely így szól: „A pályázati évet lezáró elszámolás 2016. február 15-ig történjen meg, illetve 

a pályázat lezáró dátuma 2016. január 31. legyen”. Ezt befogadja.  
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Nánási Tamás: Volt egy harmadik javaslat is, amelyik a keresztféléves képzések 

támogatására vonatkozott, hogy ott az elszámolási határidő, ha jól emlékszik, 2018. március-

áprilisára tolódik ki. Most ki kellene nyitni az oktatási bizottság határozatait, de erről külön 

határozatot hoztak, tehát 3 dátummódosítás szerepel a javaslataik között. 

dr. Kovács András: Felolvassa az oktatási bizottság határozatát. „Az oktatási bizottság 

támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi köznevelési 

intézmények számára kiírásra kerülő pályázatban a több éven át zajló pedagógus-képzések 

támogatása esetén a végső elszámolás határideje 2018. február 15. legyen”. 

Tarjáni István: Köszöni jegyző úrnak, illetve elnök úrnak a kiegészítést. Ezt is befogadja. Így 

fogja feltenni szavazásra. Úgy látja, több észrevétel, javaslat nincs, akkor ezekkel a 

módosításokkal teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2015. (III. 26.) határozata 

 A köznevelési intézmények 2015. évi szakmai pályázatának meghirdetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a Biatorbágyon működő 

köznevelési intézmények 2015. évi szakmai pályázatát a határozat mellékletét képező 

pályázati kiírás szerint. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

A végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

13) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az oktatási bizottság szintén tárgyalta. A javasolt időpont pedig 2015. április 

27-28. Úgy látja, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja és az imént említett dátumokkal 

teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2015. (III. 26.) határozata 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Biatorbágyi Benedek 

Elek Óvodában a 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet 20. § (1) bekezdésének alapján a 

2015/2016-os óvodai nevelési évre történő beiratkozás időpontja 2015. április 27-28. napja. 

Felelős: A Benedek Elek Óvoda vezetője 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

Tarjáni István: Szünetet rendel el. 

 

Szünet 

 

Tarjáni István: Az ülést ismételten megnyitja. 

 

14) Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ezt tárgyalta az oktatási és a településfejlesztési bizottság. Itt most már 

pontos összeggel tudnak szolgálni és ez pótanyagként került kiküldésre. Kéri, hogy mindenki 

ez alapján hozza meg a döntését. Ez egy utólagos jóváhagyás, hiszen ezen a héten hétfőig 

volt mód arra, hogy ezt a pályázatot benyújtsák. Ezt a bizottsági felhatalmazás birtokában 

jóvá is hagyta, de testületi jóváhagyás is kell hozzá, ez a pályázatnak a feltétele. Ebben a 

határozati javaslatban az szerepel, hogy két csoporttal szándékoznak bővíteni a Bajcsy-

Zsilinszky utcai óvodát és ehhez biztosítják az 54.740.265,-Ft önrészt az ez évi 

költségvetésükben. Ez az a pontos összeg, ami a pályázat benyújtásakor meghatározásra 

került. Ehhez kéri utólagosan a testület felhatalmazását.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok:  

Lóth Gyula: Technikai kérdése lenne. A költségvetésben erre a teljes összeget elhatárolták. 

Ilyenkor, egy sikeres pályázat esetén költségvetés módosítására lesz szükség, vagy 

automatikusan a tartalékalapba kerül? 

dr. Kovács András: Amennyiben a támogatási szerződés aláírásra kerül, onnantól 

jogosultak a költségvetésükben szerepeltetni és ez a költségvetés módosításával kerül 

megjelölésre és utána a testület természetesen dönthet, hogy azt az összeget milyen célra 

címkézi fel.  

Tarjáni István: Úgy látja, hogy más észrevétel nincs, így a kapacitásbővítésről szóló  

határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (III. 26.) határozata 

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, az óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására, a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítése 

céljából kiírt pályázati anyag benyújtásához.  

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét akként igazolja, hogy a 

vállalt önerő összegét, azaz 54.740.265,-Ft-ot a 2015. évi költségvetésében biztosította. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

15) Az általános iskolai osztályok 2015/2016-os tanévi elhelyezéséről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az oktatási bizottsági ülésen még nem volt meg az a javaslat, amely itt most 

a képviselők előtt szerepel, viszont most ezt is módosítani szeretné, mert itt egy félreértés 

volt a református iskola elhelyezésével kapcsolatban. Igazgató úrral egyeztetve nem ezt az 

osztálytermet jelölnék meg, amely az előterjesztésben szerepel, hanem a jelenlegi 

iskolaépületben elhelyezkedő református osztály melletti osztálytermet. Így ugyanaz a 

szempont érvényesül, hogy egymás mellett helyezkedjenek el, de nem azt a termet, ami az 

előterjesztésben szerepel. Ez még kedvezőbb egyébként a reformátusok részére. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Nánási Tamás: Az Oktatási és Kulturális Bizottság e hét hétfőn tárgyalta újra ezt a kérdést 

és hozott támogató határozatot, amelyben az eddig elhangzottakhoz képest az szerepel 

még, hogy a bizottság kéri, hogy a Pászti Miklós Művészeti Iskola által a Karikó János 

Könyvtárban működtetett tanszak nyerje el a végleges elhelyezését a Szily kastélyban az új 

tanév kezdetéig, és ugyanígy megoldást kell találni a Karikó János Könyvtárban működő 

bábművészeti csoport elhelyezésére is. Ezt a kiegészítést szeretné hozzátenni. 

Tarjáni István: Befogadja, így fogja feltenni szavazásra. Úgy látja, kérdés, javaslat nincs, a 

vitát lezárja. Az így módosított javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2015. (III. 26.) határozata 

Az általános iskolai osztályok elhelyezéséről a 2015/2016-os tanévben 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskolai új 

tantermi igényeket. 

A képviselő-testület a 2 új tantermi igényt a következők szerint biztosítja:  
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A Biatorbágyi Általános Iskola átadja a Czuczor Gergely Tagiskola részére a 

számítástechnikai szaktantermet, a számítástechnikai szaktanterem a Karikó János 

Könyvtárba költözik, a Biai Református Általános Iskola a jelenlegi iskolaépületben 

elhelyezkedő református osztály melletti osztálytermet kapja meg. Az új osztályok 

elhelyezése ideiglenesen, a Nemzeti Sportközpontokkal közösen megvalósuló, újonnan 

megépítésre kerülő tantermek kialakításáig történik. 

A képviselő-testület a Pászti Miklós Művészeti Iskola által a Karikó János Könyvtárban 

működtetett tanszakot elhelyezi a Szily-kastélyban az új tanév kezdetéig. Továbbá a  

képviselő-testület megoldást keres a Karikó János Könyvtárban működő bábművészeti 

csoport elhelyezésére is. 

Felelős: polgármester 

Határidő: szeptember 1. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Beruházási Osztály 

 

16) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság egy külön alkalommal tárgyalta ezt a 

napirendet és egy külön táblázat is van mindenkinek az asztalán, amelyik csak erről szól. 

Kéri, hogy ezt most vegyék elő. Ehhez képest lenne két módosító javaslata és aztán várja a 

többi javaslatot. A Hat Lépés a Kultúráért Egyesületnek a bizottság 260 ezer Ft-ot javasolt a 

293 ezer Ft helyett. Azt javasolja, hogy az eredetileg kért összeget szavazzák meg azzal a 

kiegészítéssel, hogy ne béreljék a sporteszközöket, hanem lehetőség szerint azokat 

vásárolják meg, akkor a következő évi támogatásokban nyilván ez jobban felhasználható, 

minthogy minden évben bérlik azokat a sporteszközöket, amelyek ennek a rendezvénynek a 

megtartásához szükségesek. A másik pedig a tűzoltó egyesület kérelme, amely 2.450 ezer 

Ft-ról szól és 1,5 millió Ft-ot javasolt a bizottság. A mai napon érkezett a tűzoltó egyesülettől 

egy kiegészítés, ez nem került kiosztásra, de szóban elmondja. Van benne egy jelentős 

összegű eszközfejlesztési kérelem. Azt kérte, részletezzék, hogy ez mit takar és mi ennek a 

célja. Kiderült a válaszból, hogy ezzel eggyel magasabb osztályba kerülhet a tűzoltó 

egyesület, a jelenlegi 2-es besorolásból 1-es besorolásba kerülhet, amely nemcsak 

elismerést jelent, hanem pénzügyi támogatást is a katasztrófavédelem részéről, havi 100 és 

200 ezer Ft közti támogatást kaphatnak abban az esetben, ha ezt a szintet meglépik és 

bizonyos órát teljesítenek havonta. Ez a célja ennek az eszközbeszerzésnek. Azt javasolja a 

testületnek, hogy a 1,5 millió Ft-ot szavazzák meg, amit a bizottság javasolt és az 

eszközbeszerzés pedig az önkormányzat tartalékkeretéből történjen, oly módon, hogy az 

önkormányzat felügyeli, hogy melyek azok az eszközök, amelyek ehhez feltétlenül 

szükségesek. Akkor ezt biztosítsák azzal a feltétellel, hogy ezt a lépést meg tudják tenni, 

hogy 1-el magasabb osztályba kerülnek, így nemcsak önkormányzati, hanem állami 

támogatásra is jogosultakká válnak. Ennek ez az egyik előnye, hogy nemcsak ők 

támogatják, egyébként pedig a hadrafoghatóságuk is nyilvánvalóan ettől sokkal magasabb 

lesz, nemcsak olyan szinten tudják ellátni a feladataikat, ahogy eddig, hanem jóval 

magasabb szinten. Két szempont is van, ami ezt indokolja. Ennyi lett volna a kiegészítése a 

bizottsági javaslathoz képest. 
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Barabás József: Nagyon örül, hogy a tűzoltó egyesülettel ez a megbeszélés történt, mert ő 

is azt mondta, ha eszközt vásárolnak, és fiatal gyerekek most jelentkeztek tagnak, nagyon 

örül annak, ha fiatalemberek felvállalják, hogy ezt pénzt nélkül csinálják, akkor, ha valahova 

be is kell majd menni a tűzesetbe, nincs amit felvegyenek, védőfelszerelést, ezt nem tudja 

elképzelni. Ahogy most hallgatta polgármester úrtól, hogy maga az önkormányzat fogja 

felügyelni, hogy mit vásárolnak rajta, ezt nagyon tudja támogatni és köszöni, hogy így történt 

és nemcsak ők gazdálkodnak belőle, hanem utána van nézve, hogy mi, miből lesz. Nem az 

lesz, hogy utólag beszámolnak és nem az lett megvásárolva, ami kell.  

Tarjáni István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Lóth Gyula: Kérdése van az oktatási bizottság elnökéhez, akik összeállították a javaslatot, 

hogy a Pászti Miklós Alapítvány sérült fiatalok koncertje a Zene Világnapján az miért került 

nullás besorolásra? 

Nánási Tamás: Akarta is ezt indokolni, képviselő úr kérdése ebben még segítette. A 

bizottság ülésén az az állásfoglalás született, hogy ezt a Zene Világnapja rendezvényt, ami 

évek óta megy és rendkívül jelentős rendezvény, ezt saját forrásból a Faluház szervezze 

meg a Pászti Miklós Alapítvánnyal közösen. Ezt azért oldották meg így, mert vita alakult ki 

arról, hogy akkor, amikor két szervezet kombi pályázatot nyújt be, akkor a 600 ezer Ft-os 

plafon mennyire érvényes, amelyik a pályázati kiírásban szerepel. Ő úgy gondolta, hogy igen 

és az, hogy a plafon mértékéig tudják a többit is támogatni, de ez a rendezvény se 

szenvedjen csorbát, ezt a megoldást találták ki és ez a határozatuknak a végén szerepel. 

Ahogy szerepel az is, hogy a Keresztyén Testvérgyülekezetnek a kérelmét külön javasolják 

tárgyalni. Nem szerepel, de elhangzott a bizottság ülésén az is, hogy Chemez Farkas lovas 

zarándoklata, amely a Kóborkánál jelenik meg leginkább, azt szintén másképpen, más 

keretből javasolja támogatni, nem ennek a pályázatnak a keretei között.  

Tarjáni István: Úgy látja, más kérdés, javaslat nincs, a vitát lezárja. A bizottsági, illetve saját 

javaslatain kívül más javaslat nem hangzott el, a bizottsági javaslatot fogja feltenni 

szavazásra azzal a kiegészítéssel, amit mondott.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2015. (III. 26.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2015. évi 

támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2015. (I. 29.) számú határozatával 

pályázatot írt ki a helyben működő civil szervezetek támogatására. 

A képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi támogatására benyújtott pályázatokat az 

alábbiak szerint bírálja el: 
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Szervezet 
Program Támogatás 

  

Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 

szüreti bál 100 000  

locsolóbál, 100 000  

húsvéti tojásfestés 40 000  

kézműves foglalkozások 60 000  

  Összesen 300 000  

Arts Műhely Közhasznú Egyesület 

tanévzáró gála 0  

karácsonyo gála 0  

nyári művészeti tábor 0  

  Összesen 0  

Biai Református Templomért és Gyülekezetért 

Alapítvány 

nyári bejárós tábor,  125 000  

ifjúsági tábor  125 000  

  Összesen 250 000  

Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 

két, 1-1 napos kirándulás 200 000  

 200 000  

Összesen 400 000  

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 
Kiállításokhoz keretek, 

paszpartuk 
120 000  

  Összesen 120 000  

Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 
pályakarbantartás 100 000  

 lovas játékok  250 000  

  Összesen 350 000  

Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 
Idegenforgalmi 

tájékoztató táblák 
260 000  

  Összesen 260 000  

Biatorbágyi Fúvós zenekarért és Füzes 

Táncegyüttesért Alapítvány 

tavaszi koncert 100 000  

Táncfesztivál 200 000  
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karácsonyi koncert 200 000  

  Összesen 500 000  

Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

szüreti felvonulás 0  

rajzpályázat díjazása, 

vendéglátás 
130 000  

fúvószenekari és 

tánctalálkozó 
220 000  

  Összesen 350 000  

Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet 
új gyülekezeti ház 

tervezési költségei 
0  

  Összesen 0  

Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület 

Csendes csodák térségi 

versmondó találkozó 

szervezése 

225 000  

  Összesen 225 000  

Biatorbágyi Tájvédő Kör 
családfasor gondozása 200 000  

Madarak és fák napja 120 000  

  Összesen 320 000  

KÓBORKA 

ebek ivartalanítása 100 000  

lovas zarándok út 0  

Összesen 100 000  

Bia-Veritas 

Madarak-Fák-Pincék 30 000  

Pünkösdi nyitott pincék 

rend. 
150 000  

Szüret a hegyen 0  

Márton napi pincetúra 100 000  

  Összesen 280 000  

Hat Lépés Egyesület ovis sportnap 260 000  

  Összesen 260 000  
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Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú 

Egyesület 

ETNA ifj. fesztivál 

rendezése 
500 000  

  Összesen 500 000  

Csodaposta Egyesület Ifjúsági programok 0  

    0  

Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE 

nevezési díjak, 

versenyeztetés, 

házibajnokság, lovas íjász 

szeminárium 

160 000  

  

  Összesen 160 000  

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

donormegbecsülés 50 000  

elsősegély ifj. tanfolyam 30 000  

3 napos kortárs képző 100 000  

területi elsősegély 

verseny 
65 000  

  Összesen 245 000  

Ohmüllner Márton Alapítvány 

gyerektábor 40 000  

Torbágyi szkóla 

programok, táborozás 
70 000  

zarándoklat 120 000  

adventi udvar 

jótékonysági vásár 
20 000  

  Összesen 250 000  

Örökmozgó Alapítvány 

ovis közlekedési nap 100 000  

szervezési költségek 400 000  

madárles megóvása 100 000  

  Összesen 600 000  

Pászti Miklós Alapítvány 

Pászti Napok 180 000  

10 db. egyenruha az új 

tagoknak 
35 000  
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2 adventi koncert 140 000  

Sérült fiatalok koncertje a 

zene világnapján 
0  

Népdalkör 

Pünkösdi dalostalálkozó 60 000  

Dunavarsányi népzenei 

találkozó 
50 000  

Biatorbágyi Népzenei 

Találkozó 
100 000  

Hangszerek karbantartása 35 000  

  Összesen 600 000  

Peca-tó Sporthorgász Egyesület 

Bia Kupa verseny 50 000  

gát megerősítése 0  

testvérvárosi halászlé 0  

gyermek horgásztábor 100 000  

  Összesen 150 000  

Székely Kulturális Egyesület 

gyermek rajzpályázat 100 000  

Húsvétolás 90 000  

Székely Nap és bál 180 000  

  Összesen 370 000  

Pro Hungaricum IV. Benta Kupa 200 000  

  Összesen 200 000  

Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért 

Egyesület 

zarándoklat 100 000  

német nemzetiségi hét 100 000  

ünnepi közgyűlés 70 000  

műv. csop-ok 

vendégszereplése 
100 000  

  Összesen 370 000  

Szakály Mátyás Férfikórus 
Szakály Mátyás 

emlékkoncert 
150 000  
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Buszköltségek 0  

prágai adventi 

kórustalálkozó 
410 000  

minősítő hangverseny 0  

  Összesen 560 000  

ÖSSZESEN   7 720 000  

      

Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 

gyógyfürdők, karácsonyi 

ünnepség 
350 000  

Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

továbbképzések és 

gyakorlatok költségei, 

járművek fenntartása, új 

eszközök beszerzése 

1 500 000  

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoló 

Egyesület 

gépjárművek fenntartása, 

bűnmegelőzési klub 

működtetése, új technikai 

eszközök beszerzése 

4 100 000  

Viadukt SE 

VSE szakosztályaiban 

működő csapatok edzési 

és versenyeztetési 

költségei, ebből szkander 

bajnoskságra lekötött 300 

ezer Ft 

17 300 000  

ÖSSZESEN   23 250 000  

Pászti Kórus 12 hó x 5000 300 000  

Szakály Kórus 12 hó x 5000 300 000  

Népdalkör 12 hó x 5000 300 000  

Biatorbágyi Ijfúsági Fúvószenekar 12 hó x 5000 300 000  

Füzes Együttes 12 hó x 5000 300 000  

    1 500 000  

      

Hungarovox Kiadó könyvkiadás támogatás   170 000  
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1. A képviselő-testület a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére védő 

felszerelési eszközöket szerez be a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 

2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben történik. Az 

első részlet kifizetése 2015. április 22-éig, a második részlet kifizetése – lehetőség 

szerint - 2015. június 30-áig, de legkésőbb szeptember 30-ig történik, 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a 

jegyzőt az ellenjegyzésükre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály 

 
17) Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
Tarjáni István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek 

elfogadásra. Itt azok a levelek, amelyeket a nagydobronyi testvértelepülésüktől kaptak, azok 

a pótanyagban szerepelnek, illetve valamelyik az eredeti anyagban is szerepel, tehát két 

levél érkezett. Az első levélben csak egy segítségkérés szerepel, ahol pontos feladat, illetve 

hozzá tartozó összeg nem volt meghatározva, ez történt pontosításra a második levélben. 

Ezt ő kérte, hogy pontosítsák, hogy mire lenne szükségük és valamilyen összeget is 

rendeljenek hozzá, akkor tudnak érdemben ezzel foglalkozni. Ez megtörtént. Kb. 850 ezer 

forintnyi segítséget kértek ahhoz, hogy be tudjon indulni az az ingyen konyha, illetve 

gyógyszer portfólió feltöltése a másik rész, ami annak a feltétele, hogy valamilyen módon 

azokat segíteni tudják, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy a létük forog veszélyben. Ehhez 

javasolja a testületnek, hogy 1 millió Ft-ot a vis maior keretből erre a célra szavazzanak meg. 

A szándéka az, hogy ezt a holnapi napon el is juttatják. A kérés az volt, hogy készpénzt 

vigyenek és ott a helyszínen váltsák át árura, mégpedig olyan árura, amelyet az 

élelmezésben, illetve a gyógyszerellátásban tudnak használni. Nyilván ez le lesz 

dokumentálva és erről tájékoztatni is fogja a testületet, és azokon a csatornákon, amelyeken 

szokták, újságon és Interneten keresztül. Ez egy első segítség nyújtása. Annyit kell erről 

tudni, hogy ezzel a feladatot nem oldották meg, hiszen a helyzet nem fog megoldódni a 

Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Néptáncegyüttes 

elutazását az Egyesült Államokban rendezendő Duna-

menti Svábok Világtalálkozójára  

  

1 000 000  

ÖSSZESEN:   1 170 000  

MINDÖSSZESEN:   33 640 000  

2015. ÉVI KERETÖSSSZEG 
        34 760 

000     

BIZOTTSÁGI JAVASLAT     

KÜLÖNBÖZET        1 120 000     
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jelenlegi állapot ismeretében viszonylag gyorsan, ez akár 1 évig vagy még tovább is fent 

maradhat. Próbálnak olyan segítséget is nyújtani, amit folyamatosan lehet. Ennek kapcsán 

összehívta a Biatorbágyon működő egyházak képviselőit, illetve azokat a szervezeteket, akik 

karitatív tevékenységgel foglalkoznak, azzal a szándékkal, hogy hangolják össze a 

segítségnyújtásukat. Ez folyamatban van. Amikor ennek a módjáról már be tud számolni, 

akkor ezt meg is fogja tenni. Jelenleg ennek a segítségnyújtásnak az összehangolása folyik, 

valószínűleg a következő testületi ülésen már a folyamatos támogatásról fog tud beszámolni. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az 1 millió Ft-ot szavazza meg. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: Akkor, amikor a testvértelepülések kialakítása és annak körének 

megválogatása napirendre került itt Biatorbágyon, akkor egyértelmű volt az, hogy egyrészt 

az innen kitelepített svábok okán megkeresik azt a települést, ahová a legtöbben kerültek, 

kerülhettek egykor a kitelepítéskor, illetve a testvértelepülések bővítésekor Kárpát-medencei 

testvértelepülésekben gondolkodtak. Egy ilyen helyzetben, mint amilyenben most 

Nagydobrony került, illetve a kárpátaljai magyarság került, ilyenkor van igazán fontos 

szerepe és komoly jelentősége és jelentésének is nagyon fontos tartalma a testvértelepülés 

szónak. Sok esetben addig, míg nincs szükség rá, leginkább csak reprezentáció, máskor 

ebben a helyzetben világlik ki, hogy mint az igazi testvérek, megsegítik egymást. Most 

Nagydobrony, illetve az egész régió nagy bajba került és ahogy a polgármester úr, Szilvási 

Zoltán is fogalmazott, eléggé hosszú távú segítségre lesz szükségük, mert nem fog 

megoldódni egyik pillanatról a másikra ez a válság, ez a probléma ott. Az ott élő embereknek 

a napi élelmezéséről van itt szó. Nagyon szemérmesen fogalmaz ez a határozati javaslat, de 

polgármester úr jelezte, hogy ez egy nyitó megnyilvánulása lesz a biatorbágyi közösségnek, 

hogy ezt az 1 millió Ft-ot viszi, de itt tartós támogatásra kell felkészülni. Szeretne egy olyan 

javaslattal élni, mivel várható, hogy itt ez legalább fél évig, ha nem tovább fog ez a helyzet 

fent állni és addig nekik ezt biztosítani kell, mert az hiba lenne, ha a beindulást segítik, majd 

magukra hagyják, elengedik őket és a továbbiakat már nem támogatják. Egy olyan 

javaslattal szeretne élni, hogy keressék meg az itteni, biatorbágyi közigazgatási területen 

működő nagy cégeket, hogy tudnak-e segíteni ebben a kárpátaljai testvértelepülési 

támogatásban – egyrészt. Másrészt, itt vannak ők is képviselők, ne csak a szavazatukkal 

támogassák a nagydobronyiakat, hanem – úgy gondolja – itt nekik is ki kell állniuk és a 

képviselői tiszteletdíjból – ha arra az időszakra gondolnak, amit a határozati javaslat ugyan 

nem fogalmaz meg konkrétan, de úgy gondolja, hogy legalább fél évig lesz – a maga 

képviselői tiszteletdíjából havi 15 ezer Ft-ot természetesen felajánl, erre a fél évre. Ha a 

későbbiekben ez továbbra is szükséges lesz, akkor természetesen továbbra is és erre 

bátorítja a képviselőtársak többségét is, további hasonló felajánlásokkal. 

Varga László: Tekintettel arra, hogy polgármester úr is említette már, hogy megkeresett 

Biatorbágyon működő karitatív szervezeteket, illetve egyházakat annak érdekében, hogy 

valamiféle összefogás jöjjön létre a támogatások ügyében, a határozati javaslatot egy 4. 

ponttal javasolja kiegészíteni, amely szövegszerűen kb. így hangozna: „A képviselő-testület 

a továbbiakban társszervek bevonásával folyamatosan adománygyűjtést szervez, az így 

befolyt összegeket rendszeres időközönként eljuttatja Nagydobrony Községi Tanácsához.” 

Ezzel lefedték azt a fajta törekvésüket, amely tulajdonképpen már elindult és ennek 

gyakorlati kidolgozása is folyamatban van már különböző megkeresésekkel. Már az 

önkormányzatnál egy kifejezetten erre a célra elkülönített bankszámlát már megnyitottak, a 

különböző egyházi szervezetekkel már folyamatosan tárgyalásban vannak ennek a 

bonyolítását illetően, de így akkor ki is nyilvánítanák, hogy ez határozott céljuk és ennek az 
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ügynek beleállnak a derekába és teszik a dolgukat. Természetesen a szervezési teendőket 

itt a polgármesteri hivatalon belül ellátják és minden segítséget megadnak mindenkinek, aki 

csatlakozni kíván, illetve ki akarja venni a részét ebből a dologból. Csak úgy mondaná, hogy 

akik már bizonyosan csatlakoztak, mert kinyilvánították ezt a szándékukat ehhez a 

kezdeményezéshez, az a két református gyülekezet, a biai és a torbágyi, a Nagycsaládosok 

Egyesülete és a Vöröskereszt, valamint a két katolikus egyház oly módon, hogy nekik már 

korábban is meglévő kapcsolatrendszerük volt Kárpátaljára, ők célirányosan oda szerveznek 

gyűjtő akciót. Akik ezekben az akciókban nem tudnak vagy nem kívánnak ezekben részt 

venni, de hajlandóságot mutatnak, azok természetesen csatlakoznak, kvázi a két katolikus 

egyház ajánlásával is rendelkezik ez a fajta közös fellépés. Folyamatosan dolgozzák ki a 

dolgot, mint mondta polgármester úr, a tervek szerint polgármester úr és jómaga lesz, akik 

ketten ezt a remélhetőleg most megszavazott összeget majd kiviszik, egyeztetnek ott is 

helyben az ottani vezetőkkel, hogy milyen irányban kell leginkább a segítség és akkor annak 

tudatában folytatják a jövő héten ezt a közös, szervező munkát. 

dr. Kovács András: A technikai megvalósítására tenne javaslatot a képviselői tiszteletdíjak 

felajánlásával kapcsolatban. A technikai megoldás pedig abban állna, hogy az önkormányzat 

létrehozna egy alszámlát, a kárpátaljai Nagydobrony megsegítésére. A képviselői 

felajánlásokat erre a számlaszámra lehet elutalni. A képviselői tiszteletdíj felvétele a 

képviselőt megilleti, az a fölötti rendelkezést viszont akkor így egyértelműsítik, hogy maga a 

képviselő utalja át erre a számlaszámra. Ezt kéri szépen, így nincs ebből vita technikailag 

sem.  

Tarjáni István: Ez nem testületi hatáskör, mindenki maga eldönti, hogy ezt hogyan teszi 

meg. Ebben az alpolgármester úr által említett kiegészítésben ez is benne van, tehát az, 

hogy ez egy folyamatos segítség. Mindenki a lelkiismerete, illetve az élethelyzete alapján 

eldönti, hogy mennyivel tudja segíteni ezt az ügyet. Úgy látja, hogy más javaslat nincs. 

Alpolgármester úr javaslatát befogadva és azzal együtt teszi fel szavazásra a határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2015. (III. 26.) határozata 

Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagydobrony 

testvértelepülés támogatási kérelméről szóló előterjesztést. 

1. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - közösséget vállalva 

nehéz helyzetbe jutott Kárpataljai testvértelepülésével - Nagydobrony Községet 

1.000.000.-Ft összeggel támogatja. 

2. Az ukrán gazdasági helyzetre való tekintettel a támogatás kifizetése készpénzben, a 

Nagydobrony Községi Tanács által meghatalmazott személynek történő átadással 

valósul meg. 
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3. A képviselő-testület a továbbiakban társszervek bevonásával folyamatosan 

adománygyűjtést szervez, az így befolyt összegeket rendszeres időközönként 

eljuttatja Nagydobrony Községi Tanácsához. 

4. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

18) Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ezt most a testületi ülést megelőzően tárgyalta a Településfejlesztési 

Bizottság és javasolja a testületnek, hogy fogadja el ezt a felajánlást ennek a két ingatlannak 

a megszerzését. Arról a Pátyi úti ingatlanról van szó, amely az elmúlt év Karácsonya előtt az 

épületnek egy része összedőlt és ezt ajánlották fel a tulajdonosok az önkormányzatnak 

annak fejében, hogy a bontási munkálatokat elvégzi. Itt a szándéknyilatkozatok 

megtörténtek, amennyiben testületi felhatalmazást kap, akkor az ajándékozási szerződést is 

alá tudja írni. Azt javasolja a testületnek, hogy fogadják el ezt a felajánlást. Úgy látja, hogy 

kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja. Az ajándékozási döntésről szóló határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy 1850 és 1853 hrsz-ú 

(természetben Biatorbágy, Pátyi utca 22.) ingatlanokat ajándékozás jogcímen tulajdonba 

átveszi. Az ajándékozás az ingatlan bontásának önkormányzat részére történő átvállalása 

fejében történik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

19) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének létrehozásáról 
Pátyon 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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Tarjáni István: A tagintézmény létrehozása Pátyon lenne. Ezt az Oktatási és Kulturális 

Bizottság tárgyalta és azzal a feltétellel javasolja a testületnek elfogadásra, hogy ez nem 

okoz hátrányt a biatorbágyi gyerekek ellátásával, illetve nem jár a működési költségek 

megemelkedésével. Ezt természetesen befogadja. Amit érdemes ilyen döntés előtt tudni, 

hogy majd minden olyan iskola, aki indul, az ilyen módon indul, tehát valamelyik másiknak a 

tagintézménye. Csak egy példa, hogy Budaörs valamikor így indította, Érdnek volt 

tagintézménye. Így praktikus ezt indítani, hiszen a nulláról felállítani egy iskolát sokkal 

nehezebb, mint egy meglévő tagintézményévé válni és aztán majd nyilván, ha megerősödik, 

akkor le lehet válni. Ez az, ami most történik. Biatorbágyra ennek – ezzel a kiegészítéssel is 

megerősítve – tulajdonképpen nincs hatása. Az intézményvezető az, aki plusz feladatot 

vállal ezzel, de ehhez adminisztratív személyzetet is biztosít az intézményfenntartó. Úgy 

látja, észrevétel nincs, a vitát lezárja. A tagintézmény létrehozására vonatkozó határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 

szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2015. (III. 26.) határozata 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének létrehozásáról Pátyon 

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatja a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola pátyi 

tagintézményének létrehozását, amennyiben az nem veszélyezteti a biatorbágyi gyermekek 

ellátását és nem ró működtetői feladatokat a városra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

Tarjáni István: Még mielőtt a tájékoztatásokat megtenné, több kötelességének szeretne 

eleget tenni. Az ülés kezdetén nem köszöntötte a járási hivatal részéről Verhóczki Zitát, aki 

az ülésükön részt vett, elnézést kér érte. Szeretné bemutatni új aljegyzőjüket, aki március 1-

jétől látja el a feladatot, de itt még a testületi ülésen ez nem történt meg. Dr. Szabó Ferencről 

van szó. Azt kéri, hogy pár mondatban egy bemutatkozást tegyen meg részükre. 

 

dr. Szabó Ferenc: Röviden pár szót mondana magáról. Korábban Diósdon dolgozott 

aljegyzőként és jegyzőként, korábban pedig Kisorosziban. Mielőtt erre a pályára adta a fejét, 

előtte 5 évig tanárként dolgozott, nagyon szeretett tanárként is és jegyzőként, aljegyzőként is 

dolgozni. Tanárként még annyi érdekességet azért szeretne megemlíteni, hogy 

Debrecenben dolgozott egy katolikus gimnáziumban. Március 1-jétől kapta a kinevezését itt 

Biatorbágyon. Együttműködésre törekszik jegyző úrral, polgármester úrral, a képviselő-

testülettel és természetesen minden biatorbágyi lakossal. 

 

Tarjáni István: Köszöni a bemutatkozást. Úgy hiszi, hogy az elmúlt 1 hónap alatt, ha nem is 

teljes mértékben, de annyira megismerték egymást, hogy azt el tudja mondani, hogy 

döntésük az ő részükről az jó volt. 
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20) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Egy tájékoztatást szeretne adni a Barackvirág utcai üggyel kapcsolatban, 

amelyben kaptak egy felszólítást a kormányhivataltól, amelynek eleget tettek és erről jegyző 

úr ad egy rövid tájékoztatást, hogy ez pontosan hogyan történt.  

dr. Kovács András: A tavalyi évben adtak tájékoztatást a képviselő-testületnek, hogy a 

Barackvirág utcai HÉSZ-t módosító rendelet ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívással élt. Ebben két lehetőséget biztosított az önkormányzat számára, 

amely lehetőségekkel élve Biatorbágy Város Képviselő-testülete január 29-ei ülésén 

meghozta a döntését. Ezen döntéssel a Pest Megyei Kormányhivatal részéről a 

törvényességi felügyeleti eljárást lezártnak tekinti és az erről szóló tájékoztatóját kérte, hogy 

a képviselő-testület számára tájékoztatásul közöljék.  

Tarjáni István: Ezzel egy viszonylag hosszú ügynek tettek pontot a végére. Ha jól 

emlékszik, 2007-ben indult ez az ügy, most pedig 2015-öt írnak. Alpolgármester úr még 

szeretne a vízdíj hátralékokkal kapcsolatban tájékoztatást adni. 

Szakadáti László: Köztudott, hogy elég sokan tartoznak a Biatorbágyi Vízművek Kft-nek, 

annak a Kft-nek, amelyik 2013. június 30-ig látta el a víz- és csatornaszolgáltatást 

Biatorbágyon. Itt vannak egyszerű, ki nem fizetett számlák is, bármilyen furcsa, 30-40-50 

ezer Ft mértékben, tehát nem óriási összegek ezek. Ezek összesített összege mégis kb. 30 

millió Ft-ot tesz ki Biatorbágyon, ami nem jelentéktelen. Utolsó fázisában tart ennek a cégnek 

a bezárása, jogi és gazdasági megszüntetése és a legutolsó lépés az lesz, amikor az összes 

tartozást eladják egy behajtó cégnek. A behajtó cégek majd saját maguk hasznára fognak 

dolgozni, nyilván nem lesz egy kellemes aktus mindenkinek velük alkudozni vagy velük 

boldogulni. Azt javasolja mindenkinek, hogy forduljanak most még a fővárosi vízműveken 

belül ehhez az ügyintézési szolgáltatáshoz és próbálják rendezni a tartozásaikat. Lehet kérni 

részletfizetést bizonyos olyan esetekben, amikor valakik esővizet vezettek akaratuk ellenére 

vagy akarattal, de végső soron esővizet vezettek a csatornahálózatba, és emiatt büntetést 

róttak rájuk, abban is van némi mérlegelési lehetőség. Tehát egy utolsó fázis kezdődik el. 

Javasolja minden biatorbágyi lakosnak, hogy igyekezzen minél hamarabb ezektől 

megszabadulni, hogy minél egyszerűbb legyen ez a megtisztulás, ez a rendteremtés. Erről 

már többször írtak cikket az újságban. Most nyilván a helyi televízió nyilvánosságát 

megragadva ismétli el, hogy próbáljanak minél kevesebb problémát okozni maguknak a 

jövőben. Az egyéb vízművekkel kapcsolatos tájékoztatásról majd írásban fognak 

tájékoztatást adni  a Biatorbágyi Körkép című újságban. 

Tarjáni István: Úgy látja, több észrevétel nincs, ezzel a testületi ülés nyílt részét 1650 órakor 

bezárja és a további napirendi pontok megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel el. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 


