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BESZÁMOLÓ 

 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi működéséről 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019-ban a szeptemberi ülésig összesen 7 
nyilvános (ebből 1 munkaterven kívüli) és 8 napirendet tárgyalt zárt ülés keretein 
belül, melyeken 77 napirendi pont szerepelt és összesen 74 határozat született. 
 
Az Önkormányzat az Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül átruházott 
hatáskörben döntött idén többek között a 
 

- lisztérzékenység szűréséről,  
- Egészségnapról,  
- a Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatásáról, 
- prosztata szűrés megszervezéséről,  
- a Memmória Café támogatásáról,  

 
  

2019. évben továbbra is a legnagyobb hangsúlyt az Egészségház működése kapta, 
aminek eredményeként átcsoportosításra kerültek szakrendelésekhez tartozó 
óraszámok, ami a jobb kihasználtság és betegellátás miatt vált szükségessé.  
 
 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 6. 
 
                                                                                                       Bodorkos Ádám 
                                                                                                             elnök 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          KIMUTATÁS 
                 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi üléseiről 

 
 

 
sorszám nyilvános 

ülések 
időpontja 

Napirendi 
pontok 
száma 

Zárt 
napirendi 
pontok 
száma 

Jelenlét Hiányzás Késés Határozatok 
száma 

1 január 21. 15 --- 4 Dr. 
Tálas-
Tamássy 
Tamás 

 15 

3 február 18. 16 --- 3 Molnár 
Tibor, 
Szanyi 
József  

 13 

4 február 28. * 2 --- 4 Molnár 
Tibor 

 3 

5 március  18.  14 -- 5 -----  14 
6 április 15 9 2 3 Szanyi 

József, 
Nánási 
Tamás 

 9 

7 május 28. 15 5 3 Molnár 
Tibor, 
Dr. 
Tálas-
Tamássy 
Tamás 

 15 

8 június 17. 5 1 3 Molnár 
Tibor, 
Dr.- 
Tálas-
Tamássy 
Zamás 

 5 

Összesen:  77 8    74 
 

Megjegyzés: * rendkívüli ülés 

 
 

 

 

 

Határozati javaslat 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019.(IX.16.) határozata 

az Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. évi működéséről szóló 
beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bizottságok 
2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Beszámoló 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2019. évben – szeptember 1-ig – 9 ülést tartott, és 84 hatá-
rozatot hozott. A 6 munkatervben előzetesen szereplő mellett 3 munkaterven kívüli ülésre is sor 
került sor márciusban, áprilisban és augusztusban. 

Ebben az évben folytatódott a koncepciók készítésével kapcsolatos munka. A 2018-ban elkészült 
köznevelési koncepció intézkedési tervét tárgyalta idén a bizottság. Emellett Szádváriné Kiss Má-
ria, a Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója előterjesztésében – egy általa vezetett mun-
kacsoport segítségével – elkészült az új közművelődési koncepció tervezete is, amit a bizottság 
társadalmi vitára bocsátott. Ezzel párhuzamosan módosult a 2000-ben elfogadott közművelődési 
rendelet is, annak érdekében, hogy művelődési intézményünk sikerrel pályázhasson az idei érde-
keltségnövelő pályázaton. 

A bizottság alapfeladatai között foglalkozott az Értéktár Bizottság beszámolóival és idei munka-
tervével, az intézmények karbantartási programjával, a különböző oktatásszervezési ügyekkel, így 
például a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a Czuczor Gergely Tagis-
kola fenntartóváltásaival összefüggő kérdésekkel. 

A köznevelést érintő fejlesztésekkel kapcsolatban a bizottság – a korábbi pályázat sikertelensége 
után – az új óvoda épületének önerős megvalósítására tett javaslatot. A tornacsarnokra vonatko-
zó közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása után több alkalommal foglalkoztunk az 
iskolai sportudvar kialakításának kérdéseivel, terveivel. A szakgimnázium előkészületeiről pedig 
Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, valamint Frész Antal, a jö-
vendő intézmény megbízott vezetője adott a bizottság ülésén tájékoztatást. 

Az idei évben a civil szervezetek számára, illetve a köznevelési intézmények számára kiírt támoga-
tási pályázatok mellett egy új lehetőség, az ifjúsági pályázatok kérdése is napirendre került. A 
Tóth Tamás ifjúsági referens, valamint Tálas-Tamássy Richárd képviselő által összeállított eredeti 
előterjesztéssel több alkalommal is foglalkoztunk, a bizottság részletes javaslatainak beépítése 
révén nyerte el a pályázati kiírás a végső formáját. A beérkezett kérelmeket legutóbbi ülésén tár-
gyalta a bizottság, itt döntöttünk első ízben olyan támogatásról is, amelynek megítélését a bizott-
ság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület. Érdemes még szót ejteni a helyi értékvédelmi támo-
gatásról is, amelynek új formában idén volt az első kiírása, amely sikeresnek bizonyult. Bizottsá-
gunk a helyi buszjárat elnevezésénél is közreműködött, öt javaslatot választottunk ki a beérke-
zettek közül a Képviselő-testület számára. 

Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal, valamint Ihászné Pálfi Katalin, 
Pénzesné Szép Anna referensek nagymértékű segítségét és az intézményvezetőknek az aktív 
részvételt Bizottságunk 2014-2019 között végzett munkájában, melynek során e beszámoló meg-
születéséig 67 ülést tartottunk meg. 

Biatorbágy, 2019. szeptember 12-én  

Nánási Tamás s.k.  

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  



 

 2/2 

2/2  
HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2019. (IX. 16.) határozata  

Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló be-
számolót,  

2. a beszámolót elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: bizottsági elnök  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 



 Város Képviselő -testületének 
 Pénzügyi ,  Ügyrendi és  Stratégiai  Bizottsága 
  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/244  
 Fax: 06 23 310-135 • www.biatorbagy.hu 
  

 
Előterjesztés  

 
Beszámoló a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi munkájáról 

 
 

Bizottságunk 2019. évben augusztus 31-ig bezárólag 6 munkaterv szerinti és 7 rendkívüli 
bizottsági ülést tartott. A mellékelt táblázatból az adatok részletesebben is láthatóak. 
Megállípathajuk, hogy a rendkívüli ülések száma nagyobb, mint a tervezett üléseké. Ebből a 
képviselői munka szervezetlenségére, adhoc jellegére következtethetünk. A jövőben 
ajánlott a rendkívüli ülések számának jelentős csökkentése. 
 
A 118 tárgyalt napirendet a következő csoportosításban lehet összefoglalni:  
 
Adminisztratív ügyek (igazgatási szünet, polgármester szabadságolása, törvényi változások 
átvezetése, megfelelés a törvényeknek, technikai módosítások, munkatervek, cafeteria-
változások stb.). 
 
Nem biatorbágyi szervezetek támogatási kérelmei átruházott hatáskörben, valamint 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmei.  
 
 
Bizottságunk többször tárgyalt pénzügyi technikai kérdésekről, amelyek az önkormányzat 
pillanatnyi pénzügyi helyzetét és költségvetését érintették (aktuális pénzügyi helyzet, 
költségvetési koncepció, költségvetés, költségvetés folyamatos frissítése, az elmúlt 
időszakok történéseinek átvezetése, beszámoló a végrehajtásról, közbeszerzési terv, belső 
ellenőrzési terv), üzleti tervek (Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., 
Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.) , Értéktár 
Bizottság munkaterv, költségvetési beszámolók (Városgondnokság, Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.), pályázati kiírások (civil, köznevelési). 
 
 
Az év során számos olyan dologban közreműködött bizottságunk, amely reménykeltő és 
hasznos. Ezek közül kiemelném a hivatali bérfejlesztést, amellyel régi adósságát pótolta a 
testület, és amely a későbbi minőségi munka záloga. Ugyanis csak minőségi munkaerővel 
lehet értelmes és hasznos célokat elérni, azonban az ilyen munkaerőnek meg kell fizetni a 
költségét. Sajnos a pénzügyi lehetőségeink nem tettek lehetővé nagyobb mértékű emelést, 
azonban a jövőben is törekedni kell a minél magasabb bérek elérésére. Örvendetes, hogy 
bizottságunk közreműködhetett a helyi buszjárat kialakításában, utak felújításában, a 



röntgenkészülék elindításának megalapozásában, és talán a legfontosabb, az új óvoda 
építésének támogatásában. 
Köszönöm a bizottság külsős és képviselő tagjainak, a hivatal minden részt vevő tagjának, 
különösen Benedek Marianne-nak, Czuczor Orsolyának, Zink Oliviának, dr. Kovács 
Andrásnak és dr. Szabó Ferencnek az éves munkáját. Remélem, hogy a bizottság munkája 
a jövőben is sikeres lesz, és ehhez jó munkát kívánok! 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 17. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
         Sólyomvári Béla s.k. 
          elnök 



 
Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi statisztikái: 

 
2019. január 01.-augusztus 31. közötti időszakban 6 munkaterv (r.) szerinti és 7 rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 118 napirendet 
tárgyalt és összesen 131 esetben hozott határozatot a bizottság. (ny)= nyílt, (z)= zárt 
 

 
Tagok/Ülések 

jan. 23. 
 r. ny. 

jan. 31. 
rk. ny. 

jan. 31. 
rk.z. 

febr. 20. 
r. ny. 

márc. 20. 
r. ny. 

ápr. 17. 
r. ny. 

ápr. 17. 
r. z. 

ápr. 25. 
rk.z. 

május  
22. 

r. ny. 

május 
22. 
r. z. 

május. 30. 
rk. ny. 

Sólyomvári Béla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Dr. Csath Magdolna távol jelen - - - - - - - - - 

Farkas Gáspár Mónika jelen távol távol jelen jelen jelen jelen jelen távol távol jelen 
Koleszár Kázmér távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol jelen jelen jelen 

Lóth Gyula jelen jelen jelen távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol 
ifj. Mohácsy István     jelen    jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Tárgyalt napirendek  
száma: 

14 1 1 13 9 13 2 1 14 7 5 

Hozott határozat. 
száma: 

14 0 1 14 13    14 1 1 15 10 6 

 
 

Tagok/Ülések 
jún. 19. 
 r. ny. 

jún. 19. 
 r. z. 

jún. 
24. 

 rk. z.  

jún. 27. 
 rk. ny.  

jún. 27. 
rk. z. 

júl. 16. 
rk. ny. 

júl. 16. 
rk. z. 

aug. 27. 
rk. z. 

aug. 27. 
 rk. z.  

Sólyomvári Béla    jelen   jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
ifj. Mohácsy István jelen jelen   jelen  jelen jelen jelen jelen jelen  jelen 

Farkas Gáspár Mónika  jelen  jelen   távol  távol távol távol távol jelen    jelen 
Koleszár Kázmér távol  távol    jelen    jelen jelen jelen jelen jelen    jelen 

Lóth Gyula    jelen   jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol távol 
Tárgyalt napirendek 

száma: 
9 3 1 1 2 8 2 7 5 

Hozott határozatok 
száma: 

8 3 1 1 2 10 2 10 5 

 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (IX.26.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottságának 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót, 

2. a beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 
 
 
 
 

 

 
 



Településfejlesztési Bizottság 2019. évi statisztikái: 
 
2019. január-június közötti időszakban 6 rendes (ezen belül 6 nyílt, 4 zárt), 3 rendkívüli (ezen belül 3 nyílt, 1 zárt) ülést tartott, ezeken 
összesen 102 napirendi pontot tárgyalt és összesen 140 határozatot a bizottság. 
 

Ülések Időpontja   

meghívóban 
szereplő 
napirendi 

pontok száma 

tárgyalt 
napirendi 
pontok 
száma 

ebből zárt 
napirendi pont  

határozatok 
száma 

ebből zárt 
határozat Távollét 

január 22. munkaterv szerinti  15  
8 0 8 0 Sólyomvári Béla, Tálas-Tamássy Richárd 

január 29. munkaterven kívüli 14 11 0 46 0  Sólyomvári Béla, Balázs Hegedűs Zoltán 

február 19. munkaterv szerinti 17 15 1 14 1 Cserei Zsolt 

február 26. munkaterven kívüli 2 2 0 0 0 Balázs Hegedűs Zoltán 

március 19. munkaterv szerinti 20 18 1  18 2   

április 16. munkaterv szerinti 13 11 1 11 0  Sólyomvári Béla 

május 21. munkaterv szerinti 24 20 4 18 5 Sólyomvári Béla, Tálas-Tamássy Richárd 

június 18. munkaterv szerinti 14 6 0 6 0 Tálas-Tamássy Richárd, Cserei Zsolt 

június 25. munkaterven kívüli 11 11 4  9  2 Kecskés László, Balázs Hegedűs Zoltán 

összesen   130 102 11 130 10   



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (IX.26.) határozata 

 
Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkájáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót; 

2. a beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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