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Képviselõ-testületi ülés, 2005. június 2.

Sportcentrum a Kolozsvári utcában
Az állampolgári bejelentések félórájában Varga József kért szót a Tópart utca
nevében. Hiányolta, a csatornaépítés kapcsán nem kaptak tájékoztatót, hogy meddig kell rákötniük a rendszerre. Tudomása
szerint jogvesztõ, ha bizonyos ideig ezt
nem teszik meg. Az utca jó részében átemelõk biztosítják a rendszer mûködését.
Úgy véli, emiatt magasabb lesz az õ csatornadíjuk, ebben kérnek segítséget, valamint
az utca járhatóvá tételében. A polgármester úr válaszában utalt arra, hogy igen
gyakran szerepelt az Önkormányzati Híradóban, hogy a mûszaki átadás-átvételtõl
számítva fél évig ingyenes a csatornarendszerre való rákötés. Az átadás még nem
történt meg, számos mûszaki nehézség
hátráltatja a munkát. Az utca minden lakója a mûszaki átadás után tájékoztatást fog
kapni. Elõször csak egy úthelyreállítás történik, a talaj ülepedése után lehet végleg
útépítést végezni. Varga József megismételte a kérdéseit, mire a polgármester úr újra türelmesen válaszolt. Majd ígéretet tett,
hogy konkrétan ismét megnézi a hivatal a
kérdést, és intézkedni fognak.
I A két ülés közti polgármesteri tájékoztató után a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató következett. A 15 oldalas tartalmas anyagot egybehangzó szavazással fogadta el a testület.
I A Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állására pályázatot írt
ki az önkormányzat. Három pályázó indult,
közülük kettõ anyaga volt érvényes:
Vojacsek Sándorné jelenleg a bicskei hasonló intézmény igazgatója, és Tóth Attila,
a helyi szolgálat megbízott vezetõje. A
szakbizottság utóbbit javasolta. A testület
közel egyórás zárt tárgyaláson hallgatta
meg a pályázókat, és Tóth Attilát bízta meg
az intézmény vezetésével 5 éves idõtartamra. (Az új vezetõvel készült interjúnkat
lásd e számunkban!)
I Az általános és a mûvészeti iskola tanévindításának elõkészítése következett. A kulturális bizottság vezetõje ismertette, hogy a
szakértõi jelentés ismeretében újratárgyalták a kérdést. A pénzügyi bizottság a kért
álláshelyeket nem támogatta. Bartucz
Istvánné, az általános iskola igazgatónõje
kifejtette, hogy a szakértõ állásfoglalása
szerint átdolgozta az anyagot, így nem érti,
hogy még mit kér a testület. Bolyki Eszter
igazgatónõ pedig arról szólt, hogy nem kapott szakértõi véleményt, viszont a félállás
támogatását nagyon kéri, indokait leírta.
12 igen, 1 tartózkodással a témát visszautalták bizottsági tárgyalásra, és kiegészítést kérnek az igazgatónõktõl.

Utcanevek, névhasználat
I

Az utcanévrõl, a házszámtábláról és a
házszámozás szabályairól szóló rendelet-

tervezet elsõ olvasatos tárgyalása következett. Tajti László felhívta a figyelmet a külterületi problémákra, az egyes területrészek
azonosítására. Dr. Lehel István az utcanevek elnevezéstõl számított tíz éven belüli
megváltoztatásának tilalmi idejét öt évre
kérte módosítani személynevek esetében.
A javaslatok átdolgozása után a következõ
ülésen tárgyalják a rendelettervezet második fordulóját.
I A Biatorbágy név használatának szabályairól egyhangú szavazással rendeletet alkotott a testület. (A rendelet hatálya visszamenõlegesen nem érvényes.)
I Az ügyrendi bizottság áttekintette a
szervezeti szabályzatot. Dr. Kelemen Gáspár elnök ismertette, a bizottsága szerint a
jelenlegi SZMSZ a testület munkastílusának és munkamoráljának megfelelõen készült. 12 igen, 1 tartózkodással fogadták el.
Bizottságok személyi változására javaslatot
nem terjesztettek most elõ. A polgármester
úr ismertette, hogy az elõzõ ülés zárt tárgyalásán egy bizottságban volt változás,
Kanaki Lefter lett a pénzügyi bizottság tagja, és minden más híresztelést cáfolt, hiszen
e bizottsági tagságra más nem pályázott.
I A testület egyhangú szavazással elfogadta a Lovas Baráti Körrel kötendõ együttmûködési megállapodást, mely szerint a kör továbbra is vállalja, hogy részt vesz községi
ünnepségek lebonyolításában, ifjúsági utánpótlás nevelésében, sérült gyermekek
lovasterápiás kezelésében. Az önkormányzat pedig támogatja pályázati keretek között
az egyesület közhasznú tevékenységét.

Együtt(nem)mûködés
I

Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy név
használatához kért engedélyt egy új szervezet. Palovics Lajos utalt arra, hogy a
Turwaller szó Biatorbágy egy településrészét vagy Törökbálintot jelölheti, míg az elnevezésben szereplõ másik név Biatorbágy
egészére utal. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy az alakuló ülésre több német nemzetiségi személy és csoport, pl. a Német
Nemzetiségi Baráti Kör sem kapott meghívást. Kelemen Gáspár a Stammtisch szó
pejoratív értelmét, kocsmákban használatos voltát kifogásolta. A kérelmet idõközben a szervezet visszavonta, mert bejegyzésre került elnevezésük. Felvetõdött,
hogy nyújtson be a testület fellebbezést, a
szervezet legyen tekintettel Bia és Torbágy
több évszázados együttélésére. Andrész
Mátyás intette a képviselõ-testületet, hogy
nem kellene még jobban az ellentéteket
szítani, szegénységi bizonyítvány a szervezet részérõl, az elnevezést az idõ majd igazolja a kérdést. Kérjük a szervezetet, egészítsék ki az elnevezést. Tajti László a bírósági, bírói gyakorlatról szólt, javasolta, a
törvényt nézzék meg. A tárgyalás során

többször elhangzott, hogy bár a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetõje tárgyalási joggal vehetne részt az ülésen, jó, ha egy
alkalommal volt jelen. Egyelõre felkérték a
kisebbségi önkormányzatot, egészítsék ki
az elnevezésüket a biai területrészre vonatkozó megjelöléssel is. 10 igen, 2 tartózkodás (dr. Tálas nem szavazott).
I A Német Kisebbségi Önkormányzat kitelepítési emlékmû felállítását tervezi a Viadukt lábához a 2006. évi Testvérvárosi
Napokra (a témát elõzõ ülésen tárgyalta a
képviselõ-testület és kiegészítéseket kért a
kisebbségi önkormányzattól). Ezért a polgármester levélben fordult hozzájuk, utalva a képviselõ-testület szoborpályázatára
is. A testület továbbra sem kapta meg a
kért információkat. E témánál is felvetõdött, hogy a kisebbségi önkormányzat
nem vesz részt az önkormányzat munkájában, pl. kérés ellenére sem tárgyalta a várossá nyilvánítási kérelmet, és a kisebbségi
önkormányzat nyilatkozatának hiánya is
formai hibának minõsült az elbírálás elutasítási javaslatában. Andrész Mátyás javasolta, fogalmazzák meg, hogy a testület
kész együttmûködni a kisebbségi önkormányzattal, valamint a szoborállítás kérdésében történjen regionális kezdeményezés is. Felkérik a kisebbségi önkormányzatot, hogy a szoborról készítsen
rendes elõterjesztést, tárgyalják meg, és
hozzanak határozatot róla (13 igen). A kisebbségi önkormányzat mûködése kapcsán felhívják mind a német, mind a ruszin kisebbségi önkormányzat figyelmét,
hogy vegyenek részt a képviselõ-testület
munkájában, határozataikat jelentessék
meg az Önkormányzati Híradóban, s ezzel
biztosítsák a törvényes mûködést (12 igen,
1 tartózkodás).
I Ismét módosították 10 igen, 1 tartózkodással a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratát. A társulás közoktatási
munkacsoportjának beszámolóját határozathozatal mellõzésével elfogadták.
I Az elõzõ ülésen tárgyalta a testület a
HÉSZ-módosítás kérdését. A HÉSZ teljes
községre vonatkozó felülvizsgálatát egybehangzó szavazással megrendelik a Konstruma Kft.-tõl. A barackos építési szabályzatát a Budapest Fõváros Városépítési Tervezõ Kft.-t bízzák meg (12 igen, 1 tartózkodás).
I Az intézmények akadálymentesítésére
tervezési pályázat kiírására összeállítást készített a mûszaki osztály. Az ajánlati felhívás
közzétételét egybehangzó szavazással fogadta el a képviselõ-testület.
I A József Attila–Kamilla utca szögletében lévõ ingatlanok belterületbe csatolását
egybehangzó szavazással fogadta el a testület.
I Az ürge-hegyi feltáró út javítására, csapadékvíz-rendezésre a 2005. évi költségve-

BIATORBÁGYI KRÓNIKA

5

2005. JÚNIUS

tés 4 millió Ft-os út-hídkeretébõl 3,5 millió
Ft-ot szavazott meg a képviselõ-testület.
Dr. Csontos János az érintett terület tulajdonviszonyainak rendezetlenségére is felhívta a figyelmet.

Futball- és atlétikapálya mellett
squashcentrum
I A Kolozsvári utcai sportpálya melletti területen fallabdapálya építésére és a sport
pálya üzemeltetésére ajánlatott tett az N. S.
2
C. Kft. A vállalkozás egy 1700 m -es nemzetközi színvonalú sportcentrumot szeretne építeni, az ország legnagyobb nyolcpályás squash-centrumát, amelyben országos
szintû utánpótlás-neveléssel foglalkoznának. 2007-ben Európa-bajnokságot szeretnének itt rendezni. A mintegy 300 millió
Ft-os beruházás 49 év után az önkormányzat tulajdonába szállna. A futball- és atlétikai pálya továbbra is a község használatában marad, az év 360 napján településünk
összlakosságának sportolási igényét szolgálja. A beruházó az öltözõigények kielégítésére egy 40 millió Ft értékû, 4 csoport
számára alkalmas, külön bejáratú öltözõt
épít. Évi 5 napra jogosultak a szerzõdõ felek egymás létesítményeit térítésmentesen
igénybe venni. Egybehangzó igennel felhatalmazták a polgármestert, hogy ügyvédi irodával történõ és a két fél közötti
egyeztetés alapján írja alá a sportcentrum
szerzõdését. A futópálya építésére a Pannon Park Forest Kft. adott térítésmentes
tervezési ajánlatot. Mivel ennek magas a
megépítési költsége, kezdeményezik a környezõ önkormányzatokkal való összefogást
a pálya megépítésére.
I A Szabadság úti orvosi rendelõbõl szemészeti szakrendelés indítására érkezett
kérelem. A testület örömmel vette a kezdeményezést, azonban felkéri az ajánlattevõt,
hogy a településen más alkalmas helyiség
bérletével biztosítsa szolgáltatásait.
I Tisztségviselõi és bizottsági elõterjesztések között tárgyalták a Gyöngyvirág utca
újra megnyitásával kapcsolatos feladatokat. Mivel számos részletet kell még tisztázni, a testület levette napirendjérõl, és késõbbiekben tér rá vissza.

Kényszerhelyzet
I

Többször tárgyalt téma volt, hogy a
Szentháromság tér átépítésének akadálya
a Bajcsy-Zsilinszky út elején álló építmény.
A perekkel történõ lerendezés hosszú idõt
vehet igénybe, ezért Andrész Mátyás ismertette, hogy a településfejlesztési bizottság úgy foglalt állást, Biatorbágy fejlesztése
érdekében összeszorított foggal, de javasolja a 4,5 millió Ft-os kártalanítási összeg
kifizetését. (A vállalkozásnak 1,7 millió járt
volna a szerzõdés szerint, azonban 8 millió
Ft-ra tartott igényt.) Tajti László szerint az
országgyûlési képviselõ piszkálta fel õket,
és szerinte az ügyvédek sem kezelték jól az
ügyet. A tér átépítésének 2%-át sem kitevõ
kártalanítási összeg elfogadását 12-en támogatták, 1 ellenezte.

A squashpálya vázlatrajza
I A Biatorbágyi Sportegyesület pályázatán elnyert összeg egy részének átcsoportosítását kérte. A kulturális bizottság nem
támogatta, nem kívánt precedenst teremteni. A bizottság elnöke, Koósné Lévai Ildikó magánszemélyként 50 ezer Ft-ot ajánlott fel gyerekek zánkai táborozásának segítésére.
I A Hantai család biatorbágyi háza megüresedett. Hantai Mária, egy francia apácarend tagja, a ház 50%-ára kapott 3 millió
Ft-ot Biatorbágy számára ajánlotta fel. Tajti
László javasolta, hogy az adományozó nevét viselõ közalapítványt hozzanak létre
belõle, ezt a testület egybehangzó szavazással fogadta el.
I A biatorbágyi családtörténeti kutatásra
vonatkozó ajánlatot az elõzõ ülésen tárgyalta a képviselõ-testület. Most a szerzõdéstervezet volt a testület asztalán. Néhány
pontban kérdés vetõdött fel, így ezek pontosításával a késõbbiekben ismét visszatérnek a témára.

I

Korábban fogadták el a harmadik fogorvosi körzetre kiírt pályázaton dr. Balla Ágnes pályázatát. Ebben az Ady Endre utcai
rendelõ volt megjelölve. Most beadvány
érkezett a nyertes pályázótól, hogy a Szabadság utcai rendelõjében látná el a szolgáltatást. Kérdés volt, hogy a testület egyetért-e ezzel. Wágenszommer István, az
egészségügyi bizottság elnöke elmondta,
hogy elõnyt jelentett a pályázó számára,
hogy a torbágyi oldalon lévõ rendelõt jelölte meg. A bizottság nem kívánja ezt megváltoztatni. Erre utalt Lehel doktor is. A testület egybehangzó szavazással ragaszkodik
az Ady Endre utcai rendelõhöz.
I Formai szavazás következett, határozattal erõsítették meg a már rendeletbe foglalt
Vendel-park II. belterületbe vonását.
I Andrész Mátyás ismertette, hogy az iharosi tanösvény kapcsán a tulajdonosokkal
egyeztetve megtörtént az iharosi tanösvény nyomvonal-kijelölése. Ennek kapcsán egy 12 méteres út kialakításához szükséges területrész cseréjére is sor kerülne.

Egészségügyi esetek

Felfüggesztett körforgalom

I

Az elõzõ testületi ülésen tárgyalták dr.
Juhász Zsuzsanna kérelmét, aki alkalmazottként kívánta foglalkoztatni dr. Kucsera
Editet. Az önkormányzat csak helyettest
vagy részmunkaidõst foglalkoztatást tud elfogadni. A kérvényben szereplõ rezidens
megfogalmazás nem egyértelmû. Kérték,
egészítse ki a kamara véleményével a kérelmet, s ebben Tálas doktor is segítségét
ajánlotta fel. Ezek után ismét tárgyalják a
témát.
I Dr. Juhász Zsuzsanna egy pályázat beadásához az önkormányzat nyilatkozatát
kérte. A kérelmezõ gyermekorvosi rendelõ
kialakítását tervezi. A pályázathoz szükséges egy nyilatkozat, hogy az önkormányzati
rendelõt nem kívánja elidegeníteni a testület. A testület számára a pályázat számos
részlete nem volt ismert, így ezek benyújtását kérték dr. Juhász Zsuzsannától. A bizottság tárgyalja, és így kerül újra a testület
elé a téma.

I

A zárt ülés elõtt a polgármester tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Ország út felsõ szakaszára tervezett körforgalom témájában közigazgatási bejárás és lakossági
fórum történt. A bejáráson a polgármester a korábbi ülésen elhangzottakat képviselte. A lakók ragaszkodnak a csomópont
negyedik ágának elhagyásához. Az illetékes hatóságok felfüggesztették az eljárást
és módosított terveket kérnek be. Több
képviselõ felhívta a figyelmet, hogy a negyedik ág jelenlegi elmaradása hátrányosan érintheti a lakókat, a Játszótér környéki területrészt. Néhány év múlva lehet,
hogy õk fogják kérni, hogy épüljön meg,
azonban akkor ezt már nem finanszírozza
a beruházó.
I A testületi ülés díjak odaítélésében megtartott zárt ülésrésszel fejezõdött be.
I

(h)

