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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 17-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Varga László  alpolgármester 

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Molnár Tibor képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

dr. Major Miklós Budakeszi Járási Hivatal vezetője 

dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 

Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 

Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 

K. Horváth Mónika    műszaki osztályvezető 

Miklós Krisztina   Polgármesteri Kabinet Iroda 

Szádváriné Kiss Mária Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 
Uzonyi Edit Karikó János Könyvtár vezetője 

Bolykiné Kálló Eszter   Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

Hingyiné Molnár Ildikó  Benedek Elek Óvoda vezetője 
Mester László kommunikációs tanácsadó 

Balog Gábor  felvétel rögzítő    

Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

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

határozatképes, az ülést 17 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívóval megegyezően 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, a napirendet 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: 
 

1) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési 
Megállapodások felülvizsgálatáról 
Előadó: Polgármester 
 

2) A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 
Előadó: Polgármester 
 

3) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 
Előadó: Polgármester 
 

4) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola kérelméről 

Előadó: Polgármester 
 

5) Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda 
vonatkozásában 
Előadó: Polgármester 
 

6) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról – ZÁRT 
Előadó: Polgármester 
 
 

 
1)  A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások 

felülvizsgálatáról 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és átadja jegyző úrnak a 

szót, hogy néhány szóban foglalja össze, hogy miért kell most erről dönteni. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Az Egészségügyi Kft. Felügyelő Bizottságának rendes ülésén a 

felügyelő bizottsági tagok javasolták a képviselő-testület felé, hogy az eddig az 

önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodások kerüljenek felülvizsgálatra. Ez 

megtörtént és egy támogatási szerződés formájában került vissza minden testület elé. 

Pusztazámor, Herceghalom, Sóskút és Páty az a 4 település, aki továbbiakban is szeretné, 

hogyha a lakosaik igénybe tudnák venni a beteg szakellátás szolgáltatásait. Az összes 

önkormányzat elfogadásra javasolta a kiküldött határozati javaslatot és szerződéstervezetet. 

Herceghalom esetében van 3 apró módosítás, amelyet most gyorsan elmondana a 

testületnek. Az előterjesztésben azért olvasható, de az egészségügyi bizottságban akkor 

még nem volt róla tudomásuk. Herceghalom esetében a szerződés 4. pontjában az érvényes 

tartózkodási hellyel rendelkező betegek számára nem biztosítják ezt a szolgáltatást. A 

képviselő-testület azt tudja, hogy Herceghalom esetében elindult egy kérelem, amelyben 

szeretné Herceghalom, ha a lakosainak a területi ellátási kötelezettségére a biai szakrendelő 

lenne kijelölve, így a 6. pont úgy egészül ki, hogy a szerződést a felek 1 évre kötik azzal, 

hogy a szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben döntés születik arról, hogy a 
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NEAK által finanszírozott járóbeteg szakellátás a herceghalmi lakosok számára is elérhetővé 

válik Biatorbágyon. Herceghalom volt az egyetlen település, amellyel határozatlan idejű 

szerződés volt érvényben. Ennek a határozatlan idejű szerződésnek a hatályon kívül 

helyezését tartalmazza a 20. pont. Röviden ez a 3 módosítás volt, az összes többi település 

elfogadta ezt a határozatot és szerződéstervezetet.   

Tarjáni István: Az Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 

szerződések módosítását. Amennyiben nincs észrevétel, a vitát lezárja és az összes 

szerződés módosítást egyben teszi fel szavazásra.  

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 

261/2018. (XII. 17.) határozata 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Páty községgel kötött Együttműködési 

Megállapodásról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Páty község Önkormányzatával a 

Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő Egészségház működéshez való 

hozzájárulás elfogadásáról; 

 

2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

262/2018. (XII. 17.) határozata 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Herceghalom községgel kötött 

Együttműködési Megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

 

1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Herceghalom község 
Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő 
Egészségház működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  
 

2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 2018. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

263/2018. (XII. 17.) határozata 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Sóskút községgel kötött 

Együttműködési Megállapodásról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

 

1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Sóskút község 

Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő Egészségház 

működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  

 

2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

264/2018. (XII. 17.) határozata 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Pusztazámorra kötött 

Együttműködési Megállapodásról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

 

1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Pusztazámor község 

Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő Egészségház 

működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  

 

2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 

 

2) A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 

Előadó: polgármester 
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Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az Oktatási Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra. Itt fellépő ruha beszerzéséről van szó. Annyival egészítené ki, hogy ebben az 

előterjesztésben pontos összeg szerepel. Inkább keretösszeget javasolna meghatározni oly 

módon, hogy az a számú fellépő ruha, ami itt a kérésben szerepel, tehát 10 db ruha 

beszerzéséhez adjanak támogatást és 750 eFt keretösszegig legyen ebben játéktér, mert itt 

lehet árfolyam változás vagy bármi ok miatt lehet, hogy nem pontosan ennyi összeg 

szükséges a kért beszerzésekhez.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Lóth Gyula: A pénzügyi bizottság ezt korábban már tárgyalta és akkor alpolgármester úrnak 

volt egy javaslata. Azzal mi történt? 

Tarjáni István: Pályázati forrás miatt a testület előtt volt, és levételre került. Pályázni csak 

nem magyarországi székhelyű szervezet pályázhat és ez jelenleg számukra nem elérhető. 

Ők nem tudnak pályázni, és segítségükkel sem lehet, mert ki vannak zárva a pályázók 

köréből.  

Varga László: Az indokok nagy részét polgármester úr már elmondta. Amikor a pénzügyi 

bizottságon ezt javasolta, akkor az egy frissen kiírt pályázat volt. A kiírást átnézték jó 

alaposan és itt nem csak arról volt szó, hogy be kellett volna adni egy pályázatot, ahol 

szerepel x csizma, x szoknya, x mellény és egyéb fellépő ruhadarabok, hanem ehhez egy 

felépített projektet is kellett volna produkálni. Most éppen Nagydobrony nincs abban a 

helyzetben sem anyagilag, sem máshogy, hogy egy ilyen ifjúsági projektet kompletten 

kidolgozzon és annak részeként tudott volna erre a ruhamennyiségre pályázni.  

Tarjáni István: Köszöni a kiegészítést. Úgy látja, hogy több észrevétel nincs, a módosított 

javaslatot 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 

265/2018. (XII. 17.) határozata 

A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nagydobronyi 

önkormányzat kéreleméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. hozzájárul a nagydobronyi testvértelepülés néptánccsoportjának 10 db fellépő 

ruha beszerzéséhez  750.000.- forint keretösszegben, 

 

2. támogatás fedezetét a költségvetés önkormányzati rendezvények/Nagydobrony 

során javasolja biztosítani, 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a Jegyzőt 

az ellenjegyzésre. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Polgármesteri Kabinet Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 

 

3) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Jövőre 60 éves lesz a férfikórus, illetve korábbi nevén Dalárda és ennek az 

ünnepi évnek az első eseményéhez szeretnének támogatást kérni. Majd, amikor a 

pályázatra kerül a sor, akkor nyilván a többi elemre pályázni fognak, de ez egy hamarabb 

megvalósuló esemény lesz és ehhez kérik a támogatást. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

támogatta.  

Kérdés, észrevétel, javaslat 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 

266/2018. (XII. 17.) határozata 

A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szakály Mátyás 

Férfikórus kérelmét, és a következő döntést hozta: 

1. a kért támogatást 220.300 forintot megítél a Szakály Mátyás Férfikórus 

részére, a 2019-es költségvetés terhére, 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, és a 

Pénzügyi Osztályt a kért támogatás kifizetésére. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály, Pénzügyi Osztály, Kabinet 

 

4) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola kérelméről 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a testületi ülést megelőzően és 

javasolja a képviselő-testületnek a kérelmek támogatását.  

Kérdés, észrevétel, javaslat nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

 



7 
 

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 

267/2018. (XII. 17.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Általános 

Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmét, és a következő 

döntést hozta: 

1. a 2018-as köznevelési pályázaton elnyert támogatásokat engedélyezi a 2019-

es évben a megjelölt célra felhasználni, 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések módosítására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet, Szervezési osztály 

 

5) Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda 

vonatkozásában 

Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Átadja a műszaki osztályvezető asszonynak a szót, mert a kivitelezés 

közben újabb elemek felújítása vált szükségessé és erről ad egy tájékoztatást. Ez még nem 

szerepel az anyagban, tehát ez egy szóbeli tájékoztatás lesz. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Horváth Mónika: A testületi ülés kezdete előtt fél órával kapták meg a konténereket felújító 

cég végső ajánlatát, amely a bontás során felmerült újabb és újabb elemek cseréje miatt 

merült fel. Eredetileg a kiégett részek kicserélése, a konténer felújítása a festésen kívül 

3.810 eFt lett volna bruttó áron. Ehhez képest, a bontás során kiderült, hogy az előtér 

mennyezete és az előtér belső határoló falainak felső 1 métere oly mértékben kormozódott, 

hogy azokat sajnos nem lehet letakarítani, azokat is ki kell, hogy cseréljék. A tornateremnek 

az első két szekciójának a mennyezete szintén teljes cserére szorul. A konyhában 

csempézni kell a konyhaszekrények körüli falakat. Ennek eredményeként, a 3.810 eFt 

helyett bruttó 6.350 eFt lesz a konténerek felújítási költsége a festés kivételével. Így a kiégett 

részek felújítása, cseréje, újraépítése, az épület festése és a megsemmisült tárgyak pótlása 

mindösszesen 20 millió 919 eFt lesz.  

Lóth Gyula: Az anyag legvégén van a tűzeseti hatósági bizonyítvány és hogy tűzvizsgálati 

eljárás nem indult. Ennek mi az oka? Lehet-e tudni? 



8 
 

Tarjáni István: Nem tudják, miért nem indult, írásban válaszolnak rá, megkérdezik a 

katasztrófavédelmet, hogy mi volt az oka ennek. 

Bodorkos Ádám: Biztosítás volt-e? Meg fogják nézni, hogy a kár miből keletkezett? Látszik, 

hogy túlmelegedett a rendszer, de azért kérdezte Lóth Gyula is, mert valamilyen módon el 

kellene ezt indítani.  

Tarjáni István: A biztosítási kárrendezés az elindult. Az anyagban itt most még nem 

szerepel. Ez az összeg úgy is felfogható, amit most azonnal rendelkezésre bocsátanak 

ennek a feladatnak az ellátására, hogy egy részben megelőlegezi azt a biztosítási 

kárösszeget, amit majd a biztosítótól remélhetőleg kapni fognak, de mire az megérkezik, 

addigra jó lenne már működőképes állapotba hozni az óvodát. Nyilván a biztosítási 

szerződéstől függ, hogy milyen káreseményre van biztosítva ez a telephely. Mindenki 

számára ismert dolog, hogy egy nagyobb káreseménynél ez nem egy egyszerű és rövid 

eljárás. Most ezért van a testület előtt. Ahogy ez megtörtént, akkor erről tájékoztatást fognak 

adni. 

Bodorkos Ádám: Nem kötekedni akar, csak ha erről két sor lett volna az előterjesztésbe, 

akkor fel se teszi a kérdést. 

Lóth Gyula: Polgármester úr válasza miatt lenne még egy kérése. Ha biztosítási eseményt 

csinálnak belőle, akkor itt az anyagból látszik, hogy a nem kötelező, extra eszközök 

beszerzése a 2019-es évi költségvetéshez csúszott át, ami azt jelenti, hogy azt nem kéne 

beárazni és intézkedni annak a sorsáról is? A biztosító utána nem fogja azt befogadni. 

Tarjáni István: A két dolog nem függ össze. Most arról döntenek, amivel el tud indulni az 

óvoda. A kárrendezés ettől teljesen független, párhuzamosan folyó dolog. Ott nincs 

megkülönböztetve a kötelező és a nem kötelező eszközöknek a tartalma. Ott egy 

káresemény van és az összes eszközre vonatkozik a káresemény. Amennyiben több kérdés 

nincs, a vitát lezárja. Az osztályvezető asszony által módosított összeggel fogja feltenni a 

helyreállítást. 

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 

268/2018. (XII. 17.) határozata 

Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda vonatkozásában 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda Legóvár 

Tagóvodájának helyreállítási feladatait. 

1., A Képviselő-testület a helyreállítási munkák, illetve a kötelező eszközpótlások 

fedezeteként a tartalékkeret vis maior 8.100 eFt összege mellett 12.819 eFt-ot biztosít az 

általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatok keretösszeg terhére. 

2., A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének összeállításakor forrást biztosít 

a Benedek Elek Óvoda számára, a megsemmisült eszközök - kötelező eszköz felszerelési 

jegyzéken felüli részérnek – pótlására. 
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Határidő: azonnal, 2019. évi költségvetés összeállításakor 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály, Városgondnokság, Pénzügyi Osztály, Intézmény 

 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1721-kor bezárja, a további napirendi pont 

megvitatására zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


