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                                               Iktatószám: Sz-77/15/2018 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési 

Bizottsága 2018. május 30. napján 16:00-kor a Városházán megtartott munkaterv szerinti nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Kecskés László bizottság elnöke 

Sólyomvári Béla bizottsági tag 

Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 

Cserei Zsolt bizottsági tag 

 

dr. Kovács András jegyző 

dr. Szabó Ferenc aljegyző 

dr. Hajdu Boglárka jegyzőkönyvvezető 

K. Horváth Mónika                   Műszaki osztályvezető  

Szakadáti László alpolgármester 

 

 

 

Kecskés László: Köszönti a bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit a településfejlesztési bizottság 

munkaterven kívüli rendkívüli ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, a 

bizottság határozatképes. Felkéri Sólyomvári Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére, aki azt 

elfogadja. A kiküldött meghívóban szereplő napirend tekintetében az alábbi változtatásokat 

javasolja: a 14. számú napirendi pontot levételre javasolja, valamint az eredetileg 5. számú 

napirendi pontot 1. napirendi pontként javasolja tárgyalni. Az így módosított napirendet teszi fel 

szavazásra. 

Szavazás:  

 

V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  

Településfejlesztési Bizottság 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a • Telefon: 06 23 310-174/244 • Fax: 06 23 310-

135 

E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 



 2 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

elfogadta a napirendet. 

Napirend: 

 

1) Önkormányzati tulajdonban lévő járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek javításának, 

építésének sorrendjéről 

2)       Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről: 

a. Önkormányzati ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

b. 2018. évi nyári karbantartási programról 

 

3) Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) 

módosításáról  

4) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

5) Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi építése 

sorrendjének megállapításáról 

6) Biatorbágy, 2758 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 

7) Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

8) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – Haszonkölcsön illetve 

földhaszonbérleti szerződésekről 

9) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról 

10) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt – kiegészítő támogatás 

igényléséről 

11) Pályázat a helyi klímastratégia kidolgozásáról (KEHOP -1.2.1) 

12) Tájékoztató a tavaszi szemétszüretről 

13) A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának véleményezéséről 

14) A 2017 évi közbeszerzési statisztika elfogadásáról 

 

15) Fábiánné Pammer Katalin elővásárlási jogával kapcsolatos határozatról (zárt) 

16) Síró Zoltán kifogásáról a kamarai állásfoglalás ellen a Biatorbágy, 0172/21 hrsz-ú ingatlan 

tekintetében (zárt) 

17) Pest megyei kitüntetésekről (javaslattétel) – zárt 

18) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról – zárt 

19) „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozásáról– zárt 
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20) „Szép Porta Biatorbágyért Díj” adományozásáról – zárt  

 

1) Önkormányzati tulajdonban lévő járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek 

javításának, építésének sorrendjéről 

 
 

Kecskés László: A bruttó 11 millió forintos keretet e lehető legjobban kell felhasználni, várja a 

javaslatokat ezzel kapcsolatban.  

Sólyomvári Béla: A Szent László utca tekintetében nem kellene megvárni az út felújítását, mert 

annak az időpontja kérdéses. A járda felújítása pedig fontos volna.  

Horváth Mónika: A műszaki osztály végigjárta az utcát, megvizsgálta, és három szakaszt jelölt 

ki, ahol a legszükségesebb a járdaépítés. A járdának az útfelújítástól külön történő felújítása 

nem kidobott pénz, hiszen a járda elkülönül az úttól.  

Szlávik Kiss Tünde (Biatorbágy, Szent László utca 56.): Nyolcvanvalahány emberrel iratta alá 

ezt a papírt, de sokkal többen használják a környező utcákból, lakóparkból. Amikor meghallotta, 

hogy majd az utcával együtt kerül a járda felújításra, megijedt, mert minden évben bejön 

megkérdezni a hivatalba, hogy mennyi esély van az út felújítására, és mindig azt a választ 

kapja, hogy nulla vagy majdnem nulla. De a járda kellene, hiszem kismamák, kisbabák, 

babakocsik közlekednek. Szerinte csak idő kérdése, hogy komolyabb baj történjen. Nagyon 

nagy szükség van a járdára, és nagyon szeretné ha megvalósulna. 

Cserei Zsolt: Indokolt nagyon a járda ott, ha 700 métert 5 millió forintból meg tudnak oldani, azt 

nagyon jó árnak tartja.  

Sólyomvári Béla: Ahogy Cserei Zsolt is említette, ez nagyon jó ár, illetve szeretné hozzátenni, 

hogy nemcsak az ottlakóknak segítene, de a lakóparkban lakók nagyrésze is ezen az úton 

keresztül közelíti meg a központot. Ezért javasolja első helyre tenni ezt a beruházást. 

Kecskés László: A Kolozsvári utcai járda helyett javasolja az Ürge-hegyi gyalogösvényt a 

fennmaradó összegre felvenni. Ez 6 millió forint becsült összeg, amit kissé soknak tart. Kérdezi, 

hogy ez faragható-e? Illetve javasolja belevenni a Peca-tónál lévő két buszmegálló felújítását, 

amihez ugyan nem kapcsoltak összeget, de akkor próbálják meg ebben az összegkeretben azt 

is megoldani. 

Palkányi Viktória (Biatorbágy, Szent László utca 64.): Köszöni szépen, hogy Cserei Zsolt őket 

támogatja ebben a kérdésben. Két pici gyerekkel közlekedik nap mint nap a Szent László utcán, 

hol a járdán, hol az utcán, mert máshogy nem lehet elférni. Nem kell sok idő hozzá szerinte 

sem, hogy előbb-utóbb baleset legyen. Kéri, hogy fogadják el a járda felújítását. Köszöni 

szépen. 
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Galambos Lászlóné (Biatorbágy, Székely utca, Szent László utca sarka): Szerinte is 

tarthatatlan az az állapot, ami a Szent László utcában van. Az autók gyorsan jönnek, nagyon 

sok kisgyerekes anyuka közlekedik arra. Az a járda, ami ott található, az 1970-es években épült 

társadalmi munkában. Arra kéri a bizottság tagjait, hogy jöjjenek el reggel 7 és délután 3 óra 

között, életveszélyes ott közlekedni a gyerekeknek. Köszöni szépen. 

Mogyoróczki István (Biatorbágy, Szent László út 73.):  Neki is két gyermeke van, az ő felesége 

is nap mint nap arra közlekedik. Indokolt lehet az utca egyirányúsítása is, mivel két autó nem fér 

el egymás mellett, többek között a járda miatt sem, illetve a másik oldalon végigfutó árok miatt 

sem. Ha lehetséges, szeretné, hogy minél hosszabb, lehetőleg a teljes szakaszon történjen meg 

a felújtás.  Egyes részeken nagyon hiányos a betonburkolat, gyalog is nehézkes a közlekedés, 

nemhogy babakocsival.  

Szlávik Kiss Tünde: Határozottan és erősen kéri, hogy a Kolozsvári utca és a Táncsics utca 

között meglegyen akármilyen felújítás, kár 5 év időtartamra is, de legyen. Ahhoz, hogy az autók 

elférjenek egymás mellett, fel kell menni a járdára. Nagyon erősen kéri, hogy arra a szakaszra 

mindenképpen vonatkozzon a felújítás. 

Sólyomvári Béla: Egy félreérést szeretne eloszlatni, a felújítás a teljes hosszra vonatkozik a 

Szent László utca tekintetében, az 5 millió forint ezt takarja.  Egységesíteni szeretné javaslatot:  

a Szent László utca mellett a másik tétel az Ürge-hegyi gyalogösvény a buszmegállóig, a sóskúti 

buszmegálló párral együtt. Ez a bizottság javaslata, ha jól érti. 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti a 

Sólyomvári Béla által összefoglaltakkal kiegészített 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 Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

74/2018. (V. 30.) határozata 

az önkormányzati tulajdonban lévő járdák és buszvárók javításának, építésének 

sorrendjéről 

Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzati 

tulajdonban lévő járdák és buszvárók javításának, építésének sorrendjéről szóló előterjesztés 

tekintetében a következő határozatot hozza: 

1) az előterjesztésben foglaltak alapján a 2018. évben felújítandó és építendő járdák, 
gyalogátkelő helyek, buszmegállók, parkolók rangsorát az alábbiak szerint javasolja 
meghatározni: 
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Az előterjesztésben felsorolt nem engedélyköteles építési munkák közül a bizottság 

az alábbiak megvalósítását javasolja: 

1. Szent László utca – járdafelújítás – 5 millió Ft 

2. Ürgehegy – buszmegállóig gyalogösvény + Sóskúti úti buszmegálló 

peronok felújítása (Peca-tó, Ürge-hegy)  - 6 millió Ft 

 

2) Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről: 

a. Önkormányzati ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

b. 2018. évi nyári karbantartási programról 

 

Kecskés László: Az előterjesztés „a” része tekintetében az eredeti javaslatot tette fel 

szavazásra.   

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

75/2018. (V. 30.) határozata 

 

Önkormányzati intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a Önkormányzati 
intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról szóló előterjesztés tekintetében 
a következő határozatot hozza: 

 

1) Biatorbágy Város képviselő-testületének elfogadásra javasolja az „Önkormányzati 
intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciója és vagyongazdálkodási 
ütemterve 2018-2022” című tanulmányt; 

2) felhatalmazni javasolja a polgármestert az ütemtervben 2018. évre meghatározott 
vagyongazdálkodási feladatok végrehajtására, valamint a 2019-2022 évre vonatkozó 
feladatok előkészítésére és a tervezett kiadások tárgyévi költségvetésben történő 
tervezésére. 

 

(A tanulmány jelen határozat mellékletét képezi) 
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Kecskés László: Az előterjesztés „b” része tekintetében az eredeti javaslatot tette fel 

szavazásra.   

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

76/2018. (V. 30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantarási programjáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztés 
tekintetében az alábbi határozatot hozta: 

A képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja a bemutatott 2018 évi. nyári karbantartási 
programot, a munkák elvégzésére a 40.000.000,- Ft (50.100.000,- Ft) költségkeretet biztosítani 
javasolja. 

Felhatalmazni javasolja a polgármestert, hogy a meghatározott keretösszeg figyelembe 
vételével az egyes munkákra árajánlatokat kérjen, és azok alapján a 2018. évi nyári 
karbantartási program végrehajtására a szerződéseket megkösse. 

 

3) Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) módosításáról 

 

Rumi Imre: Köszönt Mindenkit. Lezajlott egy HÉSZ módosítási eljárás. Az állami főépítész 

tárgyalásos eljárásban megtartotta az egyeztető tárgyalást, és ennek eredményeképpen 

megküldte a záró véleményét. A teljes anyag az előterjesztés mellékletét képezi, a sportpálya 

tömbjével kapcsolatban a HÉSZ módosításhoz hozzájárul az OTÉK alóli felmentést megadja, 

viszont a tömbön kívül, Patak utca és Domb utca szabályozását nem támogatja. Kiegészítő 

munkarészeket kér. Településtervezői munkarészeket, amelyet nyilván az egész településre 

kiterjedő HÉSZ készítése kapcsán lehet majd benyújtani, vagy elkészíttetni, tehát átemelni a 

Patak utca és Domb utca problémáját az egész településre kiterjedő HÉSZ készítésébe. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy egyelőre a Patak utca és Domb utca területén nem történik meg a 

parkolóbővítés. Ezért jelezte azt, hogy egyelőre nem tud plusz parkoló létesülni a Kolozsvári 

térségében. Egy partnerségi egyeztetésen túli beszélgetés volt a Patak utca környéki lakókkal, 

ami egyébként egy viszonylag jó hangulatú beszélgetés volt, sok mindenben nyilván közeledtek 

az álláspontok, de mindenki azért eredeti elképzeléseit mondogatta. Ez nem befolyásolta az 

eljárást. De ezt egyébként el is mondta előzetesen, hogy ez minden hivatalos eljáráson túli 

beszélgetés lesz. 
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Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési 

Bizottságának 

77/2018. (V. 30.) határozata 

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építészeti szabályzat 

(HÉSZ) módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építészeti szabályzat 

(HÉSZ) módosításáról szóló előterjesztés tekintetében javasolja a rendelet módosítását. 

  

4) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a 

módosításokat teszi fel szavazásra: 

Szavazás:  

 

A bizottság 4 igen egybehangzó szavazat (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

78/2018 (V.30.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotását. 

 

5) Önkormányzati Intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 
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Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett a 

módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési 

Bizottságának 

79/2018. (V. 30.) határozata 

a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi 

építésének sorrendjéről 

Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy Város 

Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi építésének sorrendjéről szóló 

előterjesztés tekintetében a következő határozatot hozza: 

1) az előterjesztésben foglaltak alapján a 2018. évben felújítandó és építendő közutak 
rangsorát az előterjesztésben megjelöltek szerint javasolja megvalósítani. 

 
2) felhatalmazni javasolja a polgármestert, hogy a Város Polgármesterének és 

Biatorbágy Város Jegyzőjének 1/2016. (III.1.) számú Biatorbágy Város 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak felújítási munkáinak 
előkészítéséről, jóváhagyásáról, valamint lebonyolítási rendjéről szóló szabályzatára 
vonatkozó együttes utasítása alapján a fentiekben meghatározott beruházásokat 
valósítsa meg. 

 

 
 

6) Biatorbágy, 2758 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az „a” 

határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

80/2018. (V. 30.) határozata 
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Biatorbágy 2758 hrsz.-ú ingatlanon elővásárlási jog fenntartása  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 

Biatorbágy, Katalin-hegy 2758 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatban 

fenntartani javasolja a Biatorbágy Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogot, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalmat.  

 

7) Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 81/2018. (V. 30.) határozata 

Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról  
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe csatolásáról szóló előterjesztés tekintetében a következő határozatot 
hozza: 
 

1. A helyi építési szabályzattal összhangban támogatni javasolja a Biatorbágy, 3403/2 
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
- A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a 

csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda 
kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
2. Felhatalmazni javasolja a polgármestert a vonatkozó eljárás megindítására. 

 

 

8) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – 

Haszonkölcsön illetve földhaszonbérleti szerződésekről 

 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  
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A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 82/2018. (V. 31.) határozata 

 
 

Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – Haszonkölcsön 
illetve földhaszonbérleti szerződésekről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzati 
ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – haszonkölcsön, illetve földhaszonbérleti 
szerződésekről szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot hozta: 

 

1. a 2014. május 20-án Hullé Gáborral megkötött földhaszonbérleti szerződést az 

alábbiak szerint módosítani javasolja:  

 

„1.9 Biatorbágy, külterület 0202/1 hrsz. alatt felvett, 12.2085 ha összalapterületű, 

melyből 2,6907 ha alapterületű, 88.70 AK értékű szántó művelési ágú, míg 9,5178 

ha alapterületű 21.64 AK értékű erdő művelési ágú ingatlan, a jelen 1.9 pont alatti 

ingatlanból a szerződés tárgyát képező, kizárólag a 2,6907 ha alapterületű, 88.70 

AK értékű szántó művelési ágú területrész képezi (Föld9).” 

 

„4) Haszonbérlő a Földek használatáért az alábbi haszonbért fizeti 

Haszonbérbeadónak: 

9. Föld9 haszonbére 105 835 Ft/év” 

 

a 2018. évi haszonbért a 0202/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elengedi a 

keletkezett zöldkár megtérítésére, 

 

2. 2011. december 23-án Bondar James Attilával megkötött haszonkölcsön szerződést 

felmondani javasolja. 

 
9) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról 

 

Cserei Zsolt: Javasolja megtartani az ingatlant, hasznosíthatónak tartja az önkormányzat 

részére. 
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Kecskés László: Egyetért, az így módosított javaslatot teszi fel szavazásra, tehát, hogy a 

bizottság nem támogatja az ingatlan értékesítésére pályázat kiírását. 

 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 83/2018. (V. 31.) határozata 

Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról 
 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy, Gárdonyi köz 
2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztés tekintetében a 
következő határozatot hozza: 
 

1. a 186 hrsz-ú, Gárdonyi köz 2. házszámú ingatlan újbóli pályáztatás útján történő 

értékesítését javasolja nem támogatni. 

 

 

10) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt – kiegészítő 

támogatás igényléséről 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 84/2018. (V. 30.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt – kiegészítő támogatás 

igényléséről 
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Biatorbágy Város képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola udvar fejlesztése közben felmerült költségvetés támogatása iránti 

kérelemről szóló előterjesztés tekintetében a következő határozatot hozza: 

1) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarrendezési projektjéhez 

további 899. 287,- Ft összeggel javasolja a hozzájárulást, melyet a 2018. évi 

költségvetés általános tartalékkeret sorából javasol biztosítani. 

2) felhatalmazni javasolja a polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére, a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

11) Pályázat a helyi klímastratégia kidolgozásáról (KEHOP -1.2.1) 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 85/2018. (V. 30.) határozata 

A „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEHOP-1.2.1 Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. a Magyarország Kormánya által meghirdetett „Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című KEHOP-1.2.1. kódszámú 
pályázaton indul, és bruttó 9.607.500 Ft összegű támogatásra pályázat benyújtását 
javasolja, a szakmai előkészítő a Dipol csoport, 

2. nyertes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig a projekt 
számára létrehozott aloldalra, az azon közzétett tartalomra és a projektelemek 
elérhetőségére fenntartási kötelezettség vállalását javasolja, a támogatásból beszerzett 
és/vagy létrehozott materiális javakat nem idegeníti el, 

3. felhatalmazni javasolja a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további költségvetési forrást nem igénylő 
hiánypótlások aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság felé 
történő benyújtására, 
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4. nyertes pályázat esetén az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 
fogadására az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál fizetési számla nyitását 
javasolja. 

 

12) Tájékoztató a tavaszi szemétszüretről 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 86/2018. (V. 30.) határozata 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a 
2018. évi tavaszi szemétszüretről szóló tájékoztatót. 
 

13)  A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának 

véleményezéséről 

 

Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 87/2018. (V. 30.) határozata 

A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának véleményezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a dr. 

Pál Adrián rendőr alezredes Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának 

véleményezéséről szóló előterjesztés tekintetében támogatni javasolja a kinevezést. 

14) A 2017. évi közbeszerzési statisztika elfogadásáról 
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Kecskés László: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett az eredeti 

javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 88/2018. (V. 30.) határozata 

A 2017. évi közbeszerzési statisztika elfogadásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata IX. fejezet i) pontja alapján az 
önkormányzat 2017. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásaira vonatkozó, a közbeszerzési 
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 
szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése szerinti statisztikai összegezést az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyni javasolja. 
 

Kecskés László: Mivel további hozzászólás nem volt, 18 óra 44 perckor a nyílt ülést 

berekesztette a bizottság a munkáját.  

 

Kmf 

 

 

                        Kecskés László                                      Sólyomvári Béla                         

                        elnök                                                               bizottsági tag 


