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Előterjesztés  

 
Beszámoló a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi munkájáról 

 
 

Bizottságunk a 2018. évben 9 munkaterv szerinti és 1 rendkívüli biztossági ülést tartott. A 
mellékelt táblázatból az adatok részletesebben is láthatóak.  
 
A 113 tárgyalt napirendet a következő csoportosításban lehet összefoglalni:  
 
Adminisztratív ügyek (igazgatási szünet, polgármester szabadságolása, törvényi változások 
átvezetése, megfelelés a törvényeknek, technikai módosítások, munkatervek 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, költségvetés 
Beszámolók (Városgondnokság, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., 
Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.) 
 
Közbeszerzések (Népi építészeti emlékek, útépítések ) 
 
Beruházások (iharosi sportpálya, helyi piac, ). 
 
Ingatlanok értékesítéséről, vételéről, hasznosítási módjukról.  
Javaslatok különféle kitüntetések adományozásáról. 
Ügyeleti ellátásokról. 
Egészséges Budapest Program, bölcsődei, kerékpárutak pályázatok. 
HÉSZ-szel kapcsolatos egyeztetésekről. 
SZMSZ módosítása. 
Önkormányzati államkötvényről. 
 



Tájékoztatók beruházásokról, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséről, 
hivatal részegységeinek (városgondnokság, beruházási és vagyongazdálkodási osztály) 
működéséről, folyamatban lévő bírósági perekről.  
 
Pályázatok kiírása (civil pályázat, köznevelési pályázat) 
Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződései 
 
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 előző évi munkáját.  
 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 16. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
         Sólyomvári Béla s.k. 
          elnök 



 
Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi statisztikái: 

 
2018. január-december közötti időszakban 9 munkaterv (r.) szerinti és 1 rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 113 napirendet tárgyalt és 
összesen 119 esetben hozott határozatot a bizottság. (ny)= nyílt, (z)= zárt 
 

 
Tagok/Ülések 

jan. 17. 
 r. ny. 

jan. 17. 
r. z. 

febr. 14. 
r.ny 

febr. 14. 
r. z. 

febr. 19. 
rk. ny. 

márc. 
28. 

r. ny. 

márc. 
28. 
r. z. 

ápr. 25. 
r.ny. 

május  
24. 

r. ny. 

május 
24. 
r. z. 

jún. 20. 
r. ny. 

jún. 20. 
r. z. 

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

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

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

száma: 
12 2 11 3 2 10 3 12 7 3 4 2 

Hozott határozat. 
száma: 

14 2 12 3 3    14 2 12 8 3 4 0 

 
 

Tagok/Ülések 
szept. 19. 

 r. ny. 
szept. 

19. 
 r. z. 

okt. 
 17. 

 r. ny.  

okt. 17. 
 r. z.  

nov. 21. 
 r. ny.  

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

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

Lóth Gyula    jelen   jelen jelen jelen jelen 
Tárgyalt napirendek 

száma: 
13 2 16 1 10 

Hozott határozatok 
száma: 

11 1 16 1 13 

 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (I. 23.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottságának 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót, 

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

 

 
 


