
 

 

 

1 

 

VárosKépviselő -testülete  

Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság  

2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a•Telefon: 06 23 310-174 •Fax: 06 23 310-135 

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

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottsága 2014. június 17-én 13 órai kezdettel a Városháza tanácstermében 

megtartott üléséről 

Jelen voltak: 

Varga László –   a bizottság elnöke 

Barabás József –  bizottsági tag 

Hadnagy- Breier Ágnes – bizottsági tag 

Fekete Péter –   bizottsági tag 

Szakadáti László -   alpolgármester 

dr. Kovács András -   jegyző 

Mester László -   kommunikációs munkatárs 

Szádváriné Kiss Mária –  Biatorbágyi Faluház igazgatója 

Ihászné Pálfi Katalin-  köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető 

 

Varga László: Köszönti a megjelenteket. Tálas-Tamássy Richárd egyetemi elfoglaltsága 

miatti távolmaradását előre jelezte, így a bizottság négy taggal határozatképes. Az előre 

kiküldött napirenden nem javasol változtatást. 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál a 

napirendet elfogadta. 

Napirend 

1) Tájékoztató az értéktár bizottság hat hónapos munkájáról 

2) 2014. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

3) 2014. júliusi-augusztusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények 
előkészítése 

4) Az Európai Mobilitási Hétről 

5) A Viadukt SE támogatási kérelméről 

6) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt 
ülés) 
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1. Tájékoztató az értéktár bizottság hat hónapos munkájáról 

Szádváriné Kiss Mária: Törvény adott lehetőséget a helyi értéktár bizottság 

megalakítására. Biatorbágy a Képviselő-testület 113/2013. (06.27.) Öh. sz. határozata 

alapján csatlakozott a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet felhívásához. E határozat alapján 2013. november 7-én 

megalakult a Biatorbágyi Értéktár Bizottság, melynek elnöke Szádváriné Kiss Mária, tagjai: 

Lelkes Péter, Balassa János, Boyki Eszter, Nánási Tamás, Kalácska Róbert. Titkára Ihászné 

Pálfi Katalin. A bizottság feladata a helyi értékek körének meghatározása, felkutatása, 

dokumentálása, rendszerezése és archiválása, illetve ezek népszerűsítése és a jövő 

nemzedékekkel történő megismertetése. 2014-ben február 26-án tartott ülésen a tagok 

eddigi tevékenységükhöz kapcsolódóan vállaltak kapcsolat felvételi feladatokat. 

A bizottság 2014. március 12-én mutatkozott be először a város lakói, a civil szervezetek 

előtt. Ezen az alkalmon Csonka-Takács Eszter etnográfus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Szellemi Örökség Igazgatósága igazgatója Örökség, érték, hungaricum című előadására 

került sor, majd beszélgetésre a helyi értékek helyzetéről, a gyűjtés módjáról, az értéktár 

elindításáról. 

2014. április 9-én az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai számára vetítés volt Horváth Imre 

fotógyűjteményéből, amelyre az idősek reagáltak. Az alkalmat videofilmre vették, első 

dokumentumaként az értéktár bizottság munkájának. Az idősek igen lelkesen fogadták a 

kezdeményezést. 

Varga László: Véleménye szerint fél év alatt ennél több, látványosabb eredmény nem 

érhető el. A bizottság nevében megköszöni a tájékoztatást, és a további munkához felajánlja 

a bizottság támogatását. 

 

2. 2014. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

Varga László: Az önkormányzati rendezvényeken kívül kéri, hogy ejtsenek néhány szót a 

pünkösdi nyitott pincék rendezvényről is, mert bár nem önkormányzati rendezvény, mégis 

sok szálon kapcsolódik az önkormányzathoz. 

Szádváriné Kiss Mária: Nagyon köszöni az önkormányzat támogatását a gyermeknapi 

rendezvényekhez, mert így meg tudták valósítani a programokat dacára annak, hogy a két 

beadott pályázatuk egyike sem nyert. Sajnos szűkülnek a támogatások, de ezek a 

nehézségek reményei szerint kifelé nem látszanak. Véleménye szerint Biatorbágynak 

stratégiai kérdés, hogy a gyerekeknek, a családoknak színvonalas programokat 
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biztosítsanak. A futóverseny tanulságaként azt tervezi, hogy a következő tanév kezdetén 

tréninget tart az intézményvezetőkkel, ami közelebb hozza egymáshoz az intézményeket. 

Barabás József: Csak rövid ideig tudott személyesen részt venni a rendezvényen, de sokak 

véleményét tolmácsolja a magáéval együtt, hogy hosszú idő óta ez volt a legszínvonalasabb 

gyermeknap a városban. 

Varga László: A másik nagy rendezvény a nemzeti összetartozás napja volt június 4-én. 

Véleménye szerint jól szervezett, színvonalas program volt. A részvétel is nagyobb volt a 

tavalyinál, jöttek az iskolák tanáraikkal, vezetőikkel, diákjaikkal. Éppen ezért kirívó, hogy a 

Biatorbágyi Általános Iskola nem képviseltette magát, pedig az oktatási bizottság egyik 

ülésén kifejezetten téma volt az intézmények részvétele a városi rendezvényeken. 

Hadnagy-Breier Ágnes: Egy kis csalódottságot okozott, hogy olybá tűnt, mintha ez a nap 

csak a jelenleg kormányzó pártok tagjait érintené meg. Véleménye szerint minden magyar 

embert pártállásra való tekintet nélkül meg kellene szólítani a beszédekben. Jó választásnak 

tartja Raffay Ernő történész meghívását. 

Varga László: Köszöni Hadnagy-Breier Ágnes figyelemfelhívó hozzászólását, utána fog 

nézni polgármester úr elhangzott beszédének, mert ő nem érezte kisajátítónak a gondolatait. 

Nyilván egy polgármesteri összefoglaló az elmúlt négy évben hozott intézkedésekről, például 

a testvérvárosi kapcsolatok kibővítéséről, az országzászló felújításáról, ismételt avatásáról 

sajátos nézőpontot jelenít meg.  

Fekete Péter: Úgy tudja, hogy az iskolák kaptak meghívót erre a rendezvényre. 

Szádváriné Kiss Mária: A kiküldött meghívók mellett személyesen is beszélt az 

intézményvezetőkkel. Marx Árpád igazgató úr ígérte a megjelenést, a koszorúzásban való 

részvételt nem.  Ennek anyagi oka is lehet, mert a KLIK erre nem biztosít fedezetet, az ’56-

os megemlékezés alkalmával is a Faluház vásárolta meg az iskola koszorúját. 

Barabás József: Osztja Hadnagy-Breier Ágnes véleményét. Többeknek nem tetszett a 

polgármester úr beszéde. Olyan benyomást keltett, mintha 2010. előtt az égvilágon semmi 

nem történt volna, minden csak azóta lett.  

Varga László: Abban nem lát kivetnivalót, hogy a ciklus végén egy polgármester az elmúlt 

négy év eredményeiről számol be. Az eredményeket a háromoldalú képviselő-testület érte 

el, nem érti, miért érzi magát kirekesztve az, aki kisebbségben tudta támogatni azokat.  

Barabás József: Az nem esett jól, hogy szembeállította a Trianon-szobor kapcsán a 2010. 

előtti és utáni korszakot. Ha csak az elmúlt négy évről beszélt volna, nem lenne semmi 

kifogása ellene. 

Fekete Péter: Felidézve a korábban történteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 

már az előző ciklusban is támogatta, hogy az addig egy magán ház kertjében felállított 

szobor kerüljön ki a közterületre, de azért voltak olyanok is, akikre polgármester úr jogosan 

utalt a beszédében, akik minden felszólalásukkal, minden szavazatukkal ellene voltak egy 
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ilyen emlékmű felállításának általában és konkrétan ennek az emlékműének is. Ebben a 

vonatkozásban polgármester úr jogosan utalt elődjére. Tény, hogy ez a vélemény az akkori 

testületben nem kapott többséget, tehát a Szövetség Biatorbágyért részéről is többen 

megszavazták az emlékmű közterületre helyezését. 

Varga László: Ha a napirendnek ehhez a részéhez nincs több hozzászólás, javasolja, hogy 

térjenek át a pünkösdi pincenapok értékelésére. Ez alapjában véve egy civil szervezet, 

jelesül a Bia Veritas Egyesület rendezvénye, akik erre kapnak önkormányzati támogatást a 

civil pályázat keretében. A program olyan nagyszabású, hogy a Faluház és a 

Városgondnokság is részt vesz valamilyen formában a szervezésben, ezzel együtt ez a 

rendezvény magán viseli az összes gyermekbetegséget. A Faluháznak a Városünnep előtt, 

a gyermeknappal és a nemzeti összetartozás napjával párhuzamosan a legnagyobb munkák 

közepette kellett foglalkoznia ezzel a rendezvénnyel is. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos 

rendezvény kell, hogy legyen, éppen most, amikor újra vissza szeretné kapni a város a 

borvidék rangot, fontos a biatorbágyi gazdák és boraik népszerűsítése. Ha ez ilyen rangú 

esemény, akkor legyen önkormányzati rendezvény, kapja meg a Faluház a felelősséget a 

költségvetéssel együtt, és akkor neki kell gondoskodnia a buszjáratról, a propagandáról, 

hogy időben eljusson az emberekhez. Idén nem volt egy központi gazdája, és ez meg is 

látszott rajta. Ez sokkal többre érdemes kezdeményezés, sokkal színvonalasabb programot 

lehetne csinálni. A jövő évi költségvetés tervezésekor vissza kellene térni rá. Ha a Bia 

Veritas marad a gazdája, akkor is kell, hogy valaki kézben tartsa az önkormányzat részéről, 

és erkölcsi felelősséget vállaljon érte. 

Szádváriné Kiss Mária: Valóban egy kézben kellene tartani a szervezést. Ha a város 

„pincehegyet” akar építeni, ha önkormányzati szándék áll mögötte, akkor az 

önkormányzatnak a maga képében meg kell ott jelennie. A lakosság kevéssé ismeri a civil 

szervezeteket és azok vezetőit. Ha egy program lebonyolítása során probléma adódik, akkor 

az intézményt és az önkormányzatot találják meg, illetve teszik felelőssé. Ennek az évnek is 

meglesznek a maga tapasztalatai. Idén átstrukturálódott minden a Faluházban. Eggyel 

kevesebb népművelővel majdnem dupla annyi programot bonyolítanak. Ezt sem lehet sokáig 

bírni. Pénz nélkül sok mindent meg lehet csinálni, de ember nélkül semmit. 

Ihászé Pálfi Katalin: Véleménye szerint is nagy lehetőségek vannak eben a 

rendezvényben, de óvakodna attól, hogy politikai döntés nyomán önkormányzati 

rendezvénnyé váljon. Sokkal inkább el tudja képzelni egy olyan projektnek, ami helyi 

értékként kezeli az Ürgehegyet természeti adottsága, építészeti öröksége és borkultúrája 

okán. Olyan helyi értékké válhatna maga a hely és a pünkösdi rendezvény, aminek 

Biatorbágyon túlmutató hatása is lehetne.  
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Mester László: Javasolja, hogy a Faluház kezdeményezzen egy beszélgetést a 

résztvevőkkel, érintettekkel. 

Varga László: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, 

hogy a pünkösdi nyitott pincék rendezvényről a közeli jövőben a Faluház koordinálása 

mellett kerüljön sor egy értékelő megbeszélésre. 

 

A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellette (négy fő bizottsági tag volt jelen 

a szavazásánál) Varga László bizottsági elnök kiegészítésével elfogadta a májusi 

önkormányzati rendezvényekről szóló beszámolót. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

54/2014. (VI. 17.) határozata 

2014. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

 

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár 

vezetőjének beszámolóját a 2014. májusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

azzal a kiegészítéssel, hogy a pünkösdi nyitott pincék rendezvényről a Faluház 

koordinálásával jöjjön létre egy értékelő megbeszélés. 

 

 

1. 2014. júliusi-augusztusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények 

előkészítése 

Varga László: A következő napokban és a nyári hónapokban öt önkormányzati rendezvény 

lesz, a Hantai Simonnak elméket állító szoborkompozíció avatása, éppen a mai bizottsági 

ülés után, a Városünnep, a torbágyi városközpont avatása, majd az egészségügyi dolgozók 

köszöntése a Semmelweis-nap alkalmából, végül az augusztus 20-ai ünnepség zárja ezt a 

sort.  A Városünnep előkészítését az elmúlt ülésen tárgyalta a bizottság, és érdemi javaslat 

vagy módosítás nélkül támogatta a tervezetet. A plakátok az utcán vannak, a szórólapok a 

postaládákba kerültek. A Faluház honlapján és a műsorfüzetben is olvasható a program. 
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Mester László: Felmerült, hogy nem mindenhová jutott még el a szórólap. Erre azt tudja 

mondani, hogy ahová kiírják, hogy reklámújságot nem kérnek, oda a terjesztők nem dobják 

be ezt sem. A terjesztés folyamatban van, pénteken kezdődött és szerdáig kell befejeződnie. 

Fekete Péter: A Városünnepen nem tartja szerencsésnek egy olyan történész meghívását, 

akinek a nézetei egyenesen szembe mennek a  mai nemzetpolitikával. Egy olyan 

alkalommal, amikor a testvérvárosokat látják vendégül, nem tartja jó választásnak. 

Varga László: A konferencia délelőtti része a 25 éves herbrechtingeni évfordulóhoz és a 

kitelepítési emlékmű avatásához kapcsolódik, aminek a szervezését a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat végezte. Ők kérték fel az előadókat, akiknek a szakmai munkássága azért  

nem olyan vitatott, elismert szakemberekről van szó. Javasolja, hogy fogadják el 

méltósággal, hogy a német önkormányzat ezt az utat választotta, ezt a szakembert hívta 

meg. 

Szádváriné Kiss Mária: Valóban, a szombati konferencia két részből áll, a Faluház csak az 

időt osztotta meg a német önkormányzattal. 

Fekete Péter: A gond csak annyi, hogy ez a program egy önkormányzati rendezvény 

keretében fog zajlani, és előfordulhat hogy egy olyan üzenet megy át a testvérvárosoknak, 

amivel az önkormányzat nem azonosul. Ugyanakkor elismeri, hogy az önkormányzatnak 

nincs beleszólása abba, hogy a nemzetiségi önkormányzat vagy valamely civil szervezet 

milyen előadót kér fel. 

Varga László: A rendezvény teljes programja a felkért előadó nevével együtt egy hónappal 

ezelőtt a bizottság asztalán volt. Nem hiszi, hogy egy héttel a rendezvény előtt bármit 

lehetne vagy kellene tenni ez ügyben. Reméli, hogy az előadó korrekt előadást fog tartani. 

Barabás József: A kitelepítési emlékmű feliratával kapcsolatban keletkezett némi zavar, 

félreértés, sértődöttség. Az „Egy batyuval” kifejezést a székelyek is magukra vették és 

sértőnek találták. 

Mester László: Ez egy politikustól származó, történelmi idézet. Teljes formájában úgy 

hangzik, hogy egy batyuval jöttek, menjenek is úgy el. Szomorú történet. 

Hadnagy-Breier Ágnes: A maga részről nagyon hiányolja, hogy újabban nincs ökomenikus 

istentisztelet. Szeretné, ha felelevenítenék ezt a szép hagyományt, mert a konferenciák és a 

beszélgetések is jók, fontosak, de ezek lelki háttere az mindenképpen csak Istennel együt 

kerek. 

Varga László: Nagyon sok érv szól mellette és ellene is. Idén Úr Napjára esik a rendezvény, 

amelyen a katolikusok körmenetet tartanak virágszőnyegen, ezt most nehezen lehetne 

bevinni az ökumenébe. Az egyházak részéről sem túl nagy a nyitottság erre a kérdésre. Az 
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egyházak kiveszik a maguk részét a rendezvényekből, alkalma van kinek-kinek a maga 

felekezete szerint részt venni a vasárnapi misén vagy istentiszteleten. 

Barabás József: Most a patakparton lesz megrendezve a mise és a körmenet 9-kor, aki 

szeretne, részt vehet ezen is és a 10 órakor kezdődő református istentiszteleten is. Máskor 

sem igen szoktak élni a lehetőséggel, amikor az egyházak ökumenikus hetet hirdetnek. 

Négy-öt hívő keresi fel a másik felekezetet, nem több. 

Varga László: A Semmelweis-naphoz és az augusztus 20-ai Szent István ünnephez nincs 

hozzászólás. Az egészségügyi, esélyegyenlőségi sport és iskolai sportnap szeptember 20-

án lesz, még elég távolinak tűnik. 

Szádváriné Kiss Mária: Annyiban mégis érdemes szót váltani róla, bár még nem 

körvonalazódott sok minden, hogy a bizottság következő napirendjén szereplő központi 

program és ez a városi rendezvény ugyanazon a héten van, tehát figyelembe kell venni ezt 

az egybeesést. 

Varga László: Az a baj, hogy a város rendezvény naptára a megelőző év novemberében, 

decemberében készül, a költségvetéssel együtt elfogadja a képviselő-testület, majd áprlis-

május táján az államtitkárság küld egy programajánlást, amikor már rengeteg rendezvény be 

van táblázva, a keretek fel vannak osztva. Amúgy nem elvetendő ötlet az autómentes hét, 

köthető a városi programhoz, de egy egész hetes rendezvénysorozatot beékelni a naptárba 

már nagyon nehézkes. De kéri a bizottságot, hogy következő hónapok rendezvényeinek 

előkészítéséről szóló tájékoztatót fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az Európai 

Mobilitási Hét felhívását amennyire lehet, épüljön be a szeptemberi egészségügyi és sport 

nap eseményeibe. 

 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásánál) elfogadta 

a július-szeptember közötti időszak önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló 

tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy az Európai Mobilitási Hét eseményei a 

lehetőségekhez mérten kerüljenek beépítésre a szeptember 20-ai sport és egészségnap 

rendezvénysorozatába. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

55/2014. (VI. 17.) határozata 

2014. júliusi-augusztusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről 
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A bizottság megtárgyalta és elfogadta a július-szeptember közötti időszak 

önkormányzati rendezvényeinek előkészítéséről szóló tájékoztatót azzal a 

kiegészítéssel, hogy az Európai Mobilitási Hét eseményei a lehetőségekhez mérten 

kerüljenek beépítésre a szeptember 20-ai sport és egészségnap 

rendezvénysorozatába. 

 

2. Az Európai Mobilitási Hétről 

Varga László: Lévén, hogy az előző napirendnél szóba került az Európai Mobilitási Héthez 

való csatlakozás lehetősége, a napirend külön tárgyalása nélkül kéri a bizottság véleményét. 

 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásánál) 

támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az Európai Mobilitási Héthez való 

csatlakozást. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

56/2014. (VI. 17.) határozata 

Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez való csatlakozásról 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az Európai 

Mobilitási Héthez való csatlakozást. 

 

 

Varga László elnök úr rövid szünetet rendelt el. 

 

3. A Viadukt SE támogatási kérelméről 

Varga László: A Viadukt SE kétmillió forintos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez 

annak okán, hogy a sakkcsapat ősztől már az BN I. B csoportjában folytatja a versenyzést jó 

teljesítményének köszönhetően. Ez jelentős útiköltség-emelkedést eredményez, ugyanis 

ezen a szinten a versenyek már az ország egész területén zajlanak, nem csak Pest  

megyében. További támogatást igényel a jégkorong csapat is, e kettő teszi ki a kért 

összeget. Alpolgármester úr a kérelemhez kapcsolódó összegzésében felveti, hogy az 
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egyesület tevékenységének támogatása mellett, mivel az közpénzből történik, az 

önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a belső ellenőrzés megállapításaira, az ellenőrzés 

által felvetett problémák kezelésére, megszüntetésére. Mivel a civil szervezetek életébe 

közvetlenül nem szólhat bele az önkormányzat, a támogatásának odaítélésével vagy annak 

elmaradásával tud valamilyen hatást gyakorolni egy egyesület működésének és 

gazdálkodásának törvényességére. 

dr. Kovács András: Egyetért Varga László véleményével, hogy bár jogos az alpolgármester 

úr felvetése, de csak közvetett módon kikényszeríthető azzal, hogy ameddig az 

elvárásoknak nem felel meg az egyesület, nem kap, vagy csökkentett mértékű támogatást 

kap az önkormányzattól. Ezzel együtt a szükséges szakmai segítséget a hivataltól 

megkaphatja az egyesület, amennyiben szüksége van rá. 

Varga László: Az önkormányzat azt mondhatja ki, hogy elkötelezett abban a folyamatban, 

ami a biatorbágyi sportélet fejlesztésében illetve a Viadukt SE  működtetésében eddig is 

megvolt, de amennyiben az egyesület a támogatási pénzek felhasználásával kapcsolatos 

ellenőrzés során feltárt hiányosságokat január 31-ig nem pótolja, abban az esetben kizárja 

magát a 2015. évi támogatásból. Amennyiben viszont ők ennek nem tesznek eleget, akkor 

az önkormányzat nem vállalja tovább, hogy egy olyan dologhoz adja a nevét illetve a pénzét, 

aminek a sorsa bizonytalanságokat vet fel. Tehát ilyen értelemben módosítaná a határozati 

javaslatot és megelőlegezett bizalomként a mostani 2 millió forintot megadná nekik, bár ez a 

jégkorong esetében azért némi kételyekkel párosul. Kérdés, hogy kell-e olyan szakosztályt 

támogatni, ahol biatorbágyiak meglehetősen szerényen képviseltetik magukat. A sakk 

esetében nem kérdés, ők évek alatt olyan teljesítményt mutattak fel, ami most beérett és ez 

„sajnos” kiadással jár.  

Barabás József: Ő sem biztos benne, hogy a jégkorong szakosztálynak létjogosultsága 

van, ő ezt annak idején a közgyűlésen is elmondta. Tény ugyanakkor, hogy a jövő idényben 

esedékes nevezési és bírói díjakat előre be kell fizetni. A szülőknek és a gyerekeknek nagy 

könnyebbség, hogy itt helyben sportolhatnak, nem kell utaztatni őket. Amíg Biatorbágynak 

nincs sportcsarnoka, sok pénzt kell költeni a terembérlésekre és a gyerekek utaztatására. 

Fekete Péter: Ő is támogatja, hogy az elért sikerekre tekintettel ítéljék meg a Viadukt SE 

kérelmére a 2 millió forintos támogatást, ami nyilván egy új támogatási szerződés 

megkötését is jelenti, de abban kössék ki, hogy 2014. október 15-éig pótolják, kijavítják a 

hiányosságokat, illetve a hosszabb távon orvosolható gondok megoldására cselekvési tervet 

dolgoznak ki. Legyen egy aláírt dokumentum, amiben vállalják ezeknek az ügyeknek a 

rendezését. 
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Szakadáti László: Az év elején, amikor a 20 millió forintos támogatást megkapta az 

egyesület, még nem lehet tudni azt, hogy ilyen eredményesek lesznek egyes szakosztályok. 

Ahhoz, hogy magasabb szinten ősztől folytathassák a versenyzést, szükséges nekik 

megadni a plusz támogatást. Függetlenül a belső ellenőrzés megállapításaitól. De 

ugyanakkor meg kell követelni, hogy teljesítsék az ellenőrzésben foglalt követelményeket, 

csak időben ne kössék össze a támogatás megítélésével. 

Varga László: A támogatást ítéljék meg, de a folyósítása csak akkor kezdődhet, vagy akkor 

történhet meg, hogyha azok a dolgok rendezve vannak. Ha nem rendezik, akkor azt a 

feltételt nem teljesítették, ami lehetővé teszi a folyósítást. Így rá vannak kényszerítve, hogy 

lépéseket tegyenek a rendezés irányába. 

Barabás József: Sok igazság van abban, amit elnök úr elmondott. Ezzel csak az a nagy 

probléma, hogy akik feljebb jutottak a jó teljesítményükkel, azok vannak sújtva. Fekete Péter 

javaslatához csatlakozik, hogy október 15-ei határidőt szabjanak meg, de a 2 millió forintot 

ítéljék oda, hogy ne a versenyzők kerüljenek olyan helyzetbe, amire nem szolgáltak rá. 

Fekete Péter: Továbbra is fenntartja azt, amit Barabás József is támogat,  hogy most ennek 

az összegnek a folyósításához ne kössék azt, hogy már látványos eredményeket érjenek el.  

Megelégedne egy a támogatási szerződésbe foglalt nyilatkozattal, amiben ők vállalják, hogy 

ezeket elkezdik, megcsinálják és október 15-ig beszámolnak, hogy mit csináltak meg, és 

milyen cselekvési tervük van a jövőre nézve. Tehát ezt most kihasználhatják arra, hogy ne 

csússzon egy évet ezzel a kéréssel  ne a következő évi támogatásnál álljon elő az 

önkormányzat, hanem már most, és akkor a következő évre ez rendbe is kerülhet. Szerinte 

csak egy ilyen nyilatkozatot, várjanak el tőlük, hogy ők ezt vállalják, és akkor onnantól ez egy 

kölcsönös dolog, de a folyósítást ne tegyék ennek kritériumává, mert akkor tényleg 

elcsúszhatnak pont azok a szakosztályok, akiket megtámogatni szeretnének. Ezt a finomabb 

változatot javasolja. 

 

Varga László: Tehát akkor abban egyetértés van, hogy egy vállalást elvár az önkormányzat 

az egyesülettől, miszerint október 15-ig pótolják a hiányosságokat, illetve a hosszabb átfutási 

idejű kérdésekre cselekvési tervet készítenek. A megvalósításra van két javaslat, az szerint a 

2 millió forint folyósítását feltételéül szabják, hogy ezek az ügyek elindulnak, a másik javaslat 

pedig, hogy ezt a 2 millió forintot kapják meg és csak nyilatkozatot tegyenek a támogatásért 

cserébe. Egyébként pedig mindentől függetlenül a nem teljesülés esetén a 2015-ös 

támogatás újragondolandó lesz.  

Először felteszi szavazásra azt a javaslatot, hogy a 2 millió forintos támogatás odaítélésének 

legyen feltétele a belső ellenőri vizsgálat megállapításai alapján szükséges intézkedések 

megtétele. 
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A bizottság egy igen szavazat, egy tartózkodás mellett két nem szavazattal (négy fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta a javaslatot. 

  

A másik javaslat, miszerint a 2 millió forint támogatást ítélje meg a képviselő testület az 

egyesületnek és október 15.-i határidővel írják alá azt , vállalást, hogy a  belső ellenőri 

vizsgálat során feltárt rendellenességeket elkezdik rendezni illetve arra cselekvési tervet 

terjesztenek elő. Aki ezt támogatja, az szavaz igennel. 

 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

a javaslatot. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

57/2014. (VI. 17.) határozata 

Viadukt SE támogatási kérelméről 

 

A bizottság megtárgyalta a Viadult SE 2 millió forintos támogatási igényéről szóló 

előterjesztést. Támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 

Viadukt SE 2 millió forintos támogatásban részesüljön és ezzel egy időben kötelezze 

az egyesület vezetését, hogy írjon alá egy vállalást, amely szerint 2014. október 15-éig 

a   belső ellenőri vizsgálat során feltárt működési rendellenességeket megszüntetik,  

illetve cselekvési tervet készítenek a hosszabb távon orvosolható szabálytalanságok 

megszüntetésének ütemezésére. 

 

Varga László a nyílt ülést bezárta és az utolsó napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.  

  

 

 

 

k.m.f. 

 

 Fekete Péter Varga László 

 bizottsági tag bizottság elnöke 

 


