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 Város Képviselő - testület  

     Településfe j l esztés i  Bizot tság  

     2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a., 
     Telefon: 06 23310-174/242,244, Fax: 06 23 
310-135 
     E-mail: hivatal@ biatorbagy.hu 

•www.biatorbagy.hu, 

      
 
     Iktatószám: SZ-51/12/2017 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 
Bizottsága 2017. augusztus 9. napján 16:00-kor a Városházán megtartott munkaterven kívüli 
nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Kecskés László bizottság elnöke 
Sólyomvári Béla bizottsági tag  
Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag  
Cserei Zsolt bizottsági tag 
 
dr. Szabó Ferenc aljegyző 
dr. Hajdu Boglárka jegyzőkönyvvezető 
 
Bérces László Beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető 
 
Kecskés László: Köszönti a jelenlevőket. Felkéri Sólyomvári Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére, 
aki azt elfogadja. A napirenddel kapcsolatban kérdés, kérés, javaslat nem hangzott el, ezért a 
kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását teszi fel szavazásra: 
 
 
 
Szavazás:  
 

http://www.biatorbagy.hu/
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A bizottság 4 igen szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) elfogadta a napirendet. 
 
Napirendi pontok:  
 

1.) Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj elbírálásáról 

2.) A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről 

3.) A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról  

4.) Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 

5.) A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

6.) A Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme az egyházkerületi 

csendes nap megrendezéséről 

7.) Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről 

 

1. Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj elbírálásáról 

 

Kecskés László: Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíj elbírálásáról szóló napirendi pont az első,  
temérdek pályamunkára számítottak. Ehhez képest egy pályamunka érkezett, professzor úr azt 
javasolta, hogy nyilvánítsák eredménytelennek a pályázatot, de tekintettel ennek az egyetlen 
pályázatnak azért az erényeire, a harmadik helyre szánt összeggel, ami 100 ezer forinttal 
jutalmazzák. További kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárta, és az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottságának 
112/2017. (VIII. 9.) határozata 

 
 

Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj elbírálásáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága az 

Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az eredeti 

határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint:  
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1. a 23/2017 (I.26.) határozatával a Juhász Ferenc élete, írói és szerkesztői 
munkásságának feldolgozására kiírt pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 

2. a Steinmacher Kornélia Nóra dolgozatát a III. díjnak kijáró nettó 100.000 Ft-tal 
jutalmazza.  

 
 

2.) A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről 

 

Kecskés László: Javasolja a határozatot kiegészíteni azzal, hogy a megvalósítás miatt kivágott 
fák helyett, azok pótlására telepítsenek fákat. További kérdés, kérés nem lévén, a kiegészített 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 4 igen szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

113/2017. (VIII. 9.) határozata 
 
 

A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága az A 

Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az eredeti 

határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint:  

 
1) a Via Futura Kft. által megküldött hálózati elemek tervének kiegészítését a Tópark III. 

ütem területe mellett a 47°27′25.74″ és a 18°52′38.97″ pontnál lévő vízátvezető 
műtárgynál a Tópark irányába történő átjutás biztosításával támogatja, 

2) Biatorbágy közigazgatási területét érintően a Via Futura Kft. által megküldött hálózati 
elemek tervét elfogadja. 

3) A kerékpárút megvalósítása során kivágandó fák helyett más helyen, azok pótlására fák 
telepítését javasolja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a hálózati elemek 
tervének a fentiek szerint történő véglegesítéséről.  
 

 
 
3.  A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 

(kódszám: PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról  
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Kecskés László: Kérdés, észrevétel nem lévén, a vitát lezárta, az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottságának 
114/2017. (VIII. 9.) határozata 

 
 

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 

„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az eredeti 

határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint:  

 
1) Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című (PM_CSAPVÍZGAZD_2017 

kódszámú) felhívásra.  

2) A pályázaton az Orgona - Raktár utca csapadékcsatorna elnevezésű pályázattal indul, 

mely a 2011/14, 2001, 2011/2, 019/19, 016/12, 015/26 hrsz-ú ingatlanokat érinti.  

A pályázati önrészhez szükséges bruttó 10.312.688 Ft-ot a később megjelölésre kerülő 
költségvetési sor terhére biztosítja  
 

4. Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 

 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, a következő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

115/2017. (VIII. 9.) határozata 
 

Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 

Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő 

partnerségi egyeztetések szabályairól szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja.  

 
 

5. A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, a következő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Szavazás:  

A bizottság egybehangzóan, 4 igen szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottságának 
116/2017. (VIII. 9.) határozata 

 
A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 

Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

szóló előterjesztést megtárgyalta és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja, mely 

szerint: 

1)  megtárgyalta Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos 
közbeszerzés közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény 115 §. alapján 

megindításra kerülő „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálása a kapcsolódó 

feladatok elvégzésével” tárgyú ajánlattételi felhívást és a hozzá kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentukokat és felhatalmazza a polgármestert, hogy küldje azt meg a 

Fővárosi Vízművek Zrt részére. 
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3) jóváhagyja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt által javasolt szervezetek részére küldje meg 

az ajánlattételi felhívást:  

I. 
Neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   
Cégjegyzékszám: 13-09-096273 
Adószám: 13125811-2-44 
Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. 
II. 
Neve: PENTA Általános Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 13-09-079473 
Adószám: 10452556-2-44 
Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
III. 
Neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám: 01-10-048017 
Adószám: 24857538-2-44 
Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 
IV. 
Neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-680188 
Adószám: 11097875-2-44 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.; 
V. 
Neve: FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 11-09-002946 
Adószám: 11186580-2-11 
Székhely: 2800 Tatabánya Turul u. 6. 
 

4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 

intézkedések megtételére.   

 

6. A Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme az egyházkerületi 
csendes nap megrendezéséről 

 

Kecskés László: A tavalyi összeg 250.000,- Ft volt, most is ezt az összeget javasolja 
megszavazni. 

 

Tálas-Tamássy Richárd: Javasolja a civil pályázati keret terhére kifizetni az összeget. 

Kecskés László: További kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja, a kiegészített 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság egybehangzóan, 4 igen szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

117/2017. (VIII. 9.) határozata 
 

A Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme az egyházkerületi 

csendes nap megrendezéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a  

Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme az egyházkerületi csendes nap 

megrendezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslat elfogadását javasolja:  

1. 250.000 forint támogatást 

biztosít a Nagydobronyi Református Egyházközség részére, a 2017. augusztus 12-én 

megrendezésre kerülő családi csendes nap megrendezéséhez a civil pályázati keret 

terhére, 

2. Felhatalmazza a Polgármester a támogatási szerződés aláírására, és a megítélt összeg 
átutalására. 

 

7.    Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről 

 

Kecskés László:  A kifizetést a tartalékkeret terhére javasolja rendezni. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, a vitát lezárja, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 4 igen szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta:  

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

118/2017. (VIII. 9.) határozata 
 

Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 

Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről szóló előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi javaslat elfogadását javasolja:  

 
- biztosítja a szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési 

munkák költségeit bruttó 10.857.909,-Ft összegben a 2017. évi költségvetés 

tartalékkeret soráról. 
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Kecskés László: Mivel további hozzászólás nem volt, 16:49 perckor az ülést berekesztette és 
megköszönte a bizottság munkáját.   
 
 

Kmf 
 
 
 
 
      Kecskés László                                  Sólyomvári Béla 
    elnök                                                                                 bizottsági tag 
 


