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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2017. november 22. napján, 14:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja (14:15 perctől) 
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
Szakadáti László alpolgármester  
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Mester László kommunikációs tanácsadó  
Majorné Egri Krisztina gazdasági vezető, Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft. (1. napirendi pontig) 
Dr. Tóth Márton ügyvezető, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit  
 Kft. (1. napirendi pontig) 
Galántai Zsolt ügyvezető, Viadukt Sport Nonprofit Kft. (1. napirendi pontig) 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság három 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 14:07 órakor megnyitotta. Tájékoztatást adott arról, 
hogy Dr. Csath Magdolna távollétét jelezte, Koleszár Kázmér pedig negyed óra késést 
jelentett. A jegyzőkönyv hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 1d.) és 7.) pontok napirendről való levételét és az 
így módosított napirendet tette fel szavazásra. 

Szavazás: 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

 
Végleges napirend: 
 

1) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről és a feladat ellátási szerződések 

módosításáról 

a) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

b) Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

http://www.biatorbagy.hu/
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c) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

3) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

4) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi rendezvénytervéről 

5) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 

6) Éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentésről 

7) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről 

8) Budaörsi Vivace Egyesület biatorbágyi junior csapatának és a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetségének 

támogatási kérelmeiről 

9) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-

testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

10) Bírósági perekről (zárt) 

 

1) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről és a feladat ellátási 
szerződések módosításáról 

a) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

Czuczor Orsolya: Javasolta, hogy a pénzügyi tervben megtalálható táblázatban a 6. sorban 
(Egészségügyi szolgáltatás) szereplő összeg önkormányzat számlájára befolyó része a 9. 
sor (Támogatás összesen) adatai között szerepeljen. 

Koleszár Kázmér bizottsági tag 14:15 órakor megérkezett a Bizottság ülésére. 

Szakadáti László: Túlzottnak tartja az önkormányzati szerepvállalás mértékét. Ezért 
javasolta, hogy a bizottság kérelmezze a központi kormányzattól már a jövő évtől kezdődően 
a költségek bizonyos arányú megtérítését. 

Farkas-Gáspár Mónika: Jelezte, hogy a 2. oldalon a felügyelő bizottsági tagok között a 
neve nem helyesen került feltüntetésre, kérte ennek korrigálását. 

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta. Elsőként szavazásra 
bocsátotta a társaság üzleti tervének elfogadását Czuczor Orsolya és Farkas-Gáspár Mónika 
észrevételeivel kiegészítve. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
támogatta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadását azzal a két módosítással, hogy a pénzügyi tervben megtalálható táblázatban a 
6. sorban szereplő összeg önkormányzat számlájára befolyó része a 9. sor adatai között 
szerepeljen, továbbá a 2. oldalon a felügyelő bizottsági tagok között Farkas-Gáspár Mónika 
neve helyesen kerüljön feltüntetésre. 

Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta Szakadáti László javaslatát.  
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Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
támogatta, hogy a bizottság kérelmezze a központi kormányzattól már a jövő évtől 
kezdődően a költségek bizonyos arányú megtérítését, tekintettel arra, ezen állami feladat 
esetében az önkormányzati szerepvállalás mértéke igen magas. 

Fenti szavazatok alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

133/2017. (XI. 22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és a tárgyban készült 
határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel ajánlja elfogadásra a képviselő-testület felé: 

- a pénzügyi tervben megtalálható táblázatban a 6. sorban (Egészségügyi szolgáltatás) 
szereplő összeg önkormányzat számlájára befolyó része a 9. sor (Támogatás 
összesen) adatai között szerepeljen; 

- a felügyelő bizottsági tagok között (2. oldal) Farkas-Gáspár Mónika neve helyesen 
kerüljön feltüntetésre; 

- a bizottság kérelmezze a központi kormányzattól már a jövő évtől kezdődően a 
költségek bizonyos arányú megtérítését, tekintettel arra, ezen állami feladat esetében 
az önkormányzati szerepvállalás mértéke igen magas. 

b) Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

Lóth Gyula: Észrevételt tett az üzleti tervvel kapcsolatban, miszerint a 9. oldalon a 
gondnokok létszáma 5 helyett 6 fő, továbbá a 17. oldalon az összesítő esetében a dátum 
nem került átírásra, harmadrészt kérte, hogy az iharosi pályáról készült felmérésnél a 16. 
pont kerüljön kivételre a nyílt anyagból. Elmondta, hogy szeretné, ha sor kerülne a 
vagyongazdálkodási szerződés módosítására még a jégcsarnok és a kosárlabda csarnok 
felépülése előtt. 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy az üzleti tervben kerüljön kimutatásra, mennyit költünk 
utánpótlásra, lakossági és profi sportra. 
 
Lóth Gyula: Ügyrendi javaslatot tett, miszerint az eddig elhangzottak összesítését követően 
további vita nélkül kerüljön sor szavazásra. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem érkezett, a vitát lezárta. Összefoglalásként 
elmondta, hogy Lóth Gyula technikai javaslatai kerüljenek átvezetésre az üzleti tervben, 
tehát azt a módosítással együtt teszi fel szavazásra.  
Előtte azonban szavazásra kívánja bocsátani saját javaslatát az arányosítás alapú 
költségkimutatásról. Tehát legyen az üzleti terv része egy olyan kimutatás, mely 
költségtényezőnkét százalékos arányban tünteti fel mennyit költünk lakossági sportra, 
utánpótlás képzésre és profi sportra. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon igennel. 
 
Szavazás:  
A bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést a kérdésben, a szavazás eredménytelen.  



4 
 

 
Sólyomvári Béla: Szavazásra bocsátotta a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervének elfogadását a Lóth Gyula által tett korrekciós módosító javaslatokkal kiegészítve. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést az üzleti terv elfogadásáról, a szavazás eredménytelen.  
 

c) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

 
Lóth Gyula: Elmondta, hogy a benyújtott anyagot nem tudja üzleti tervnek tekintetni és 
kérte, hogy a kft. adjon le egy formailag és tartalmilag valós üzleti tervet, melyben 
kimutatható számadatok szerepelnek. Ügyrendi javaslatot tett, miszerint kérte az üzleti terv 
napirendről való levételét, mivel a kiküldött anyagnak nincs a pénzügyi bizottság számára 
értelmezhető tartalma. 
 
Sólyomvári Béla: Az ügyrendi kérdésben szavazást rendelt el. Kérte, hogy aki egyetért a 
társaság üzleti tervének napirendről való levételével, szavazzon igennel. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az ügyrendi javaslatot nem fogadta el. 
 
Mester László: A kft. hároméves üzleti terve ma is érvényben van, ez ahhoz képest csak 
egy vezetői összefoglalóval bővült, mely az eltéréseket tartalmazza. A kiküldött anyagot 
tárgyalhatónak tartja. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta az üzleti terv elfogadását.  

 
Szavazás:  

 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
134/2017. (XI. 22.) határozata 

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről  

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet elfogadásra 
ajánl a képviselő-testület felé. 

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 967,018 mFt, ezzel szemben a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege 
5.664 eFt, kiegyenlítésük folyamatban van. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak 
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egyenlege 474,839 mFt. A rövid lejáratú betétek állománya 0,- Ft. A november havi 
bizottsági üléseken idei évi költségvetést módosító napirend nem került tárgyalásra. 
 
Benedek Marianne: A múlt havi ülésen szereplő tájékoztatóhoz képest 40 millió forinttal 
növekedett az adóbevétel. A táblázatban látható, hogy a terv valamennyi adónemben 
teljesült, illetve a várható decemberi 114 millió Ft adóbevételből pedig a tervhez hiányzó 
összeg is teljesülni fog. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás:  

 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

135/2017. (XI. 22.) határozata 
 

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágy 
Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 

3)  A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Lóth Gyula: A reklámhordozókkal kapcsolatban javasolta a 0,- Ft adókulcs bevezetését. A 
kommunális adó bevezetését nem ajánlja, ahogy az idegenforgalmi adó kivetését sem. Az 
építményadó tekintetében egyetért az emeléssel az 5000m2 feletti részre vonatkozó 
vállalkozás célú építmény esetében a jelenlegi 900,- Ft-ról 1.000,- Ft-ra. 
 
Szakadáti László: Javasolta a reklámhordozókra adó kivetését 10.000,- Ft/m2/év 
összegben. 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy a reklámhordozók tekintetében az adó mértéke a 
maximális 12.000,- Ft/m2/év legyen. Tehát javasolja az adónem bevezetését azzal, hogy a 
pénzügyi bizottság két év múlva vizsgálja felül, érdemes-e a továbbiakban foglalkozni vele. A 
telekadó esetében pedig 20%-os emelést javasol, tehát a jelenlegi 100,- Ft helyett 120,- Ft 
legyen. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Egyetért a reklámhordozókra vonatkozó adó bevezetésével, a 
maximális 12.000,- Ft/m2/év adómértékkel. 
 
Benedek Marianne: Javasolta, hogy egységesen valamennyi vállalkozás célú építményadó 
kerüljön megemelésre, a növelés ne csak az 5000m2-t meghaladó vállalkozási célú 
építményeket érintse. 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy egyidejűleg ne kerüljön sor mind az építményadó, mind a 
telekadó megemelésére. Idén a telekadót növeljük, jövőre pedig az építményadó mértékét. 
 
Szakadáti László: Egyetért azzal, hogy a vagyoni típusú adók közül csak egy egyik kerüljön 
megemelésre. Javasolta a vállalkozás célú építményadók növelését mindhárom 
kategóriában egységesen 10%-kal. 
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Lóth Gyula: Osztja alpolgármester véleményét az építményadó emelésére vonatkozóan. A 
telekadó növelését elutasítja. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta. 
Első körben szavazásra bocsátotta a reklámhordozók után fizetendő adó bevezetését, 
melynek mértéke a maximális 12.000,- Ft/m2/év. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
támogatta a reklámhordozók után fizetendő adó bevezetését a maximális 12.000,- Ft/m2/év 
mértékkel. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a telekadó mértékének megemelését a 
jelenlegi 100,- Ft helyett 120,- Ft-ra. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést a telekadó megemelésére vonatkozóan, a szavazás 
eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Harmadjára szavazásra bocsátotta a vállalkozási célú építményadó 10%-
kal történő megemelését mindhárom kategóriában az értékek tízesekre történő kerekítése 
mellett. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
támogatta a vállalkozási célú építményadó esetében mindhárom kategóriában 10% mértékű 
emelés végrehajtását. 
 
A bizottság a fenti szavazások eredményeképpen az alábbi határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

136/2017. (XI. 22.) határozata 
 

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a helyi adórendeletek 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi javaslatokat fogalmazta meg: 

- az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozók 
után fizetendő adó mértékét javasolja 12.000,- Ft/m2 összegben megállapítani; 

- a vállalkozási célú építményadó esetében mindhárom kategóriában egységesen 10% 
mértékű emelést javasol az alábbiak szerint: 
- vállalkozás célú építmény: 480,- Ft/m2 helyett 530,- Ft/m2 
- vállalkozás célú építmény GKSZ területén: 600,- Ft/m2 helyett 660,- Ft/m2 
- vállalkozás célú építmény GKSZ területén 5000m2 felett: 900,- Ft/m2 helyett 990,- 

Ft/m2 
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4) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi rendezvénytervéről 

Czuczor Orsolya: Véleménye szerint a kulturális rendezvények lebonyolítása a Juhász 
Ferenc Művelődési Központ feladata. Lehetőség van arra, hogy a rendezvényterv 
programjainak költsége az intézmény költségvetésében jelenjen meg, majd a költségvetési 
rendelet megalkotása során véglegesítésre kerülnek az egyes rendezvényekre fordítható 
keretösszegek, melyeket kizárólag a polgármester jóváhagyása mellett használhat fel az 
intézmény. Ezáltal pedig elérhető, hogy a rendezvényszervezés és a felelősség a 
költségvetési fegyelem betartása iránt egy helyen, a művelődési központnál jelenik meg. 

Koleszár Kázmér: A rendezvényterv a költségvetés tervezéséhez nyújt segítséget. 
Javasolta, hogy kerüljön elfogadásra azzal, hogy a költségvetési rendelet megalkotása során 
szülessen döntés arról, hogy az egyes rendezvényekhez mekkora keretösszeget társít az 
önkormányzat. 
 
Lóth Gyula: Támogatja Czuczor Orsolya javaslatát, tehát kerüljön elfogadásra a 
rendezvényterv, melyet a Juhász Ferenc Művelődési Központ beépít a saját intézményi 
költségvetési tervébe, és az egyes rendezvényekhez tartozó keretösszegekről a 
költségvetés során dönt az önkormányzat. 
 
Mester László: Javasolta Czuczor Orsolya és Lóth Gyula javaslatának elfogadását 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását Czuczor 
Orsolya és Lóth Gyula egybehangzó javaslatával kiegészítve. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

137/2017. (XI. 22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi rendezvénytervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2018. évi önkormányzati 
rendezvényekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a rendezvénytervet a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ építse be a saját intézményi költségvetési tervébe, majd a 
költségvetési rendelet megalkotása során véglegesítésre kerülnek az egyes 
rendezvényekre fordítható keretösszegek, melyek felhasználásához a polgármester 
jóváhagyása szükséges. 

5) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a saját tulajdonú gazdasági társaságok előző évi tevékenységéről 
szóló beszámoló egységesen április hónapban kerüljön megtárgyalásra. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem érkezett, 
a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását a Lóth Gyula által javasolt kiegészítéssel. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

138/2017. (XI. 22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről szóló előterjesztést és a 
tárgyban készült határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a 
kiegészítéssel, hogy a saját tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló egységesen április hónapban kerüljön napirendre. 

 
6) Éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentésről 
 
Lóth Gyula: Az előterjesztés alapján az önkormányzat képviselő-testületének újra kell 
gondolnia a nem oktatási célú intézmények feladatait. Javasolta tehát, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság, mint szakbizottság a következő ülésén ezen jelentés alapján a két 
kulturális intézményre vonatkozóan - a művelődési központ és a könyvtár – feladatkiosztás 
tekintetében fogalmazza meg javaslatait.  
 
Czuczor Orsolya: Jelezte, hogy a művelődési központban több személy tényleges 
munkavégzése nem fedi a megbízásos jogviszony fogalmát, túlmutat azon. Ezért javasolta, 
hogy a jövő évi költségvetésben a foglalkoztatottak létszáma a tényleges adatoknak 
megfelelően kerüljön megjelenítésre az intézményvezető által. 
 
dr. Kovács András: A költségvetési koncepció érinteni fogja a működési 
költségcsökkentésre vonatkozó javaslatokat. Tehát a jövő heti költségvetési koncepció 
tárgyalásánál koncepció szinten meg lehet fogalmazni a fent említett elvárásokat.  
 
Sólyomvári Béla: Mivel az elhangzott két javaslatot a koncepció tárgyalása során érdemes 
megtárgyalni, a vitát lezárta. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Lóth Gyula: A jegyző által elmondottak alapján visszavonta javaslatát. 
 
Sólyomvári Béla: Szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
139/2017. (XI. 22.) határozata 

 
Éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentésről 



9 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az éves belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést és a tárgyban készült határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

 
7) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy az SZMSZ alapján a bizottság átruházott hatáskörben döntsön a 
kérelem elbírálásáról. Javasolta a kérelem támogatását. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a kérelem támogatását, melyről a bizottság 
átruházott hatáskörben dönt. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy 
Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/C. mellékletének 1. pontja 
alapján átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

140/2017. (XI. 22.) határozata 
 

A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottsága megtárgyalta a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről szóló előterjesztést. A 
Bizottság úgy dönt, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően kétszer nettó 30.000,- Ft 
összegű Erzsébet utalvány megvásárlásával támogatja az adminisztrációs munkát ellátó 
közalkalmazottak év végi jutalmazását a civil szervezetek támogatása céljára elkülönített 
keret terhére. 
 
8) Budaörsi Vivace Egyesület biatorbágyi junior csapatának és a Kisebbségekért – 

Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért 
Szövetségének támogatási kérelmeiről 

 
Farkas-Gáspár Mónika: Javasolta a kért 2.134 ezer Ft támogatási összeg megítélését a 
csapat számára a kérelemben megjelölt célra, egyúttal az összeg betervezését a jövő évi 
költségvetés terhére. 
 
Sólyomvári Béla: Szünetet rendelt el. 
 
Szünet (16:10-16:27)  
 
Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy a kérelem a jövő évi költségvetés megvitatásakor kerüljön 
napirendre. 
 
Lóth Gyula: Nem ért egyet az elnök úr javaslatával. 
 
Koleszár Kázmér: Mivel budaörsi egyesületről van szó, javasolta, hogy a budaörsi 
önkormányzat is támogassa a cél megvalósítását, tehát azzal támogassa a bizottság a 
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kérelmet, hogy a két polgármesteri hivatal egyezzen meg egymással a támogatás 
mértékéről. 
 
dr. Kovács András: Az SZMSZ szerint a bizottság átruházott hatáskörben dönt a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről, azonban a felhatalmazás nem 
vonatkozik arra, hogy erről pénzügyileg is döntsön. Tehát a támogatás összegét a 
költségvetés módosítása során a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Kifejtette, hogy 
Sólyomvári Béla javaslatával ért egyet. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a 2017. évi civil szervezetek támogatása céljára elkülönített 
keret terhére támogassa a bizottság a kérelmet a kért összeg 50%-ának mértékéig. 
 
Mester László: Javasolta, hogy támogatás feltételeként kerüljön kikötésre, hogy Biatorbágy 
Város Önkormányzata, mint szponzor, illetve támogató jelenjen meg a verseny kapcsán 
kiadott közleményekben, újságcikkekben és nyilatkozatokban, ezáltal is öregbítve Biatorbágy 
jó hírnevét. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Visszavonta a teljes támogatási összegre vonatkozó javaslatát, 
egyúttal javasolta a kért összeg 50%-ának megítélését a 2017. évi civil szervezetek 
támogatása céljára elkülönített keret terhére. A támogatásnak pedig legyen feltétele Mester 
László javaslata.  
 
Sólyomvári Béla: Mivel további kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a kérelemben szereplő összeg 50%-ának átruházott hatáskörben 
történő megítélését a 2017. évi civil szervezetek támogatása céljára elkülönített keret 
terhére, feltételként pedig a Mester László által tett javaslattal kiegészítve. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy 
Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/C. mellékletének 1. pontja 
alapján átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

141/2017. (XI. 22.) határozata 
 

A Budaörsi Vivace Egyesület biatorbágyi junior csapatának támogatási kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottsága 1.067.000,- Ft támogatást nyújt a Budaörsi Vivace Egyesület biatorbágyi junior 
csapatának a 2018. évben Helsinkiben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra kiutazó 
csapat költségeinek támogatása céljából a 2017. évi civil szervezetek támogatása céljára 
elkülönített keret terhére. A támogatás feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata, mint 
szponzor, illetve támogató jelenjen meg a verseny kapcsán kiadott közleményekben, 
újságcikkekben és nyilatkozatokban, ezáltal is öregbítve Biatorbágy jó hírnevét. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség kérelmének 
támogatását, szintén átruházott hatáskörben. 
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Szavazás:  
A bizottság 4 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) Biatorbágy Város 
Önkormányzatának 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város 
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/C. mellékletének 1. pontja alapján 
átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

142/2017. (XI. 22.) határozata 
 

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai 
Magyarokért Szövetségének támogatási kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottsága a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai 
Magyarokért Szövetségének támogatási kérelmét nem támogatja. 
 
9) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Czuczor Orsolya: Kiegészítést tett a kiküldött előterjesztéshez, miszerint a Karikó János 
Könyvtárnak a Pest Megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatás támogatásaként érkezett 
109.175,- Ft bevételét mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetni kell, továbbá a 
képviselő-testületi ülésre az előző két napirendi pont keretében hozott támogatási döntések 
is szerepelni fognak a rendelettervezetben. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását Czuczor Orsolya módosító 
javaslataival kiegészítve. 
 
Szavazás:  
A bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

143/2017. (XI. 22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, melynek megfelelően a Bizottság támogatja a módosító rendelet megalkotását 
az alábbi kiegészítésekkel: 

- a Karikó János Könyvtár esetében a Pest Megyei 
Kormányhivataltól közfoglalkoztatott illetményének támogatása jogcímen kapott 
109.175,- Ft támogatás összegével mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg 
emelkedik; 

- a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmének támogatása nettó 60.000,- Ft értékben, 
Erzsébet utalvány formájában a civil szervezetek támogatása céljára elkülönített 
keret terhére; 
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- a Budaörsi Vivace Egyesület kérelmének támogatása 1.067.000,- Ft összeggel a civil 
szervezetek támogatása céljára elkülönített keret terhére. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:41 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla s.k. Farkas-Gáspár Mónika s.k. 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


