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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2018. január 17. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Dr. Csath Magdolna bizottság tagja (11. napirendi pontig) 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja 
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester  
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Mester László kommunikációs tanácsadó  
Galántai Zsolt ügyvezető, Viadukt Sport Nonprofit Kft. (2a. napirendi pontig) 
Dr. Tóth Márton ügyvezető, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit  
 Kft. (2b. napirendi pontig) 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság öt 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:09 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 4.) pont napirendről való levételét, továbbá az 
emberi szabadságjogokról szóló helyben kiosztott előterjesztés a zárt ülés elé nyílt ülés 
utolsó pontjaként napirendre vételét és az így módosított napirendet tette fel szavazásra. 

Szavazás: 
A bizottság 4 igen szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor, Lóth Gyula 
bizottsági tag nem szavazott) a módosított napirendet elfogadta. 

 
Végleges napirend: 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről  

a. Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

b. Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

http://www.biatorbagy.hu/
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c. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

3) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi munkatervéről 

4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város 

Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

5) A Polgármesteri Hivatalban 2018. évben igazgatási szünet elrendeléséről 

6) A polgármester 2018. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

7) Az Értéktár Bizottság 2018. évi munkatervéről és költségvetéséről 

8) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 

9) A civil pályázati kiírásról 

10) A köznevelési pályázati kiírásról 

11) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 

12) Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók 

betelepítéséről 

13) Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésével 

vagy egyéb fejlesztésével kapcsolatos döntésről (zárt) 

14) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.) ingatlan résztulajdon értékesítéséről, illetve 

egyéb fejlesztéséről (zárt) 

 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 1.094,359 mFt. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 167,131 
mFt. A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásokról pontos információ nem áll 
rendelkezésre. Ennek oka, hogy 2018. január 1-től az önkormányzatnak csatlakoznia kellett 
az ASP elektronikus információs rendszerhez, melynek technikai és szoftverfeltételei csak 
január elejétől állnak rendelkezésre. A rendszer indítása, a törzsadatok manuális felvitele 
időigényes feladat. Erre felkészülve azonban a pénzügyi osztály decemberben bekérte és 
kiegyenlítette a már teljesített szolgáltatásokról szóló számlákat, emellett a rendszeres 
beszállítókat tájékoztatta a kifizetések év elejei várható csúszásáról. 
 
Benedek Marianne: A tájékoztató 2018. évre vonatkozóan még nem tartalmaz adatokat, 
hiszen ebben az időszakban számottevő adóbevétel nem keletkezik. A tavalyi évi 
adóbevételi terv 400 millió Ft többlettel teljesült. Ez az összeg tulajdonképpen az adóelőleg 
kiegészítési kötelezettségekből folyt be, mely természetesen az idei évi tervezésnél 
figyelembevételre kerül. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás:  

 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
1/2018. (I. 17.) 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. 

2) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről  

a. Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy a Kolozsvári utcai sportpálya nyitvatartási ideje a 
gyakorlatban is hétfőtől vasárnapig reggel 6 órától 21 óráig tart-e? A pálya használata 10 
utánpótlás korosztályt említ, ez tartalmazza a környékbeli településekről érkező egyesületek 
létszámát is? Kifejtette, hogy a kiosztott lakossági kártyák száma nem mutatja a pálya valós 
lakosság általi kihasználtságát. Javasolta megbízni a gondnokot a lakossági kihasználtság 
felmérésével. Számszaki helyesbítést kért: a 2017.11.01-i állapotú létszámkimutatásnál 5 fő 
gondnok szerepel, melyből 2 fő az Iharosban van, 4 fő pedig a Kolozsvári utcában. Mivel az 
összesített pénzügyi terv nem tartalmazza a közüzemi díjakat, kérte, hogy a jövő évtől 
tájékoztató jelleggel kerüljön feltüntetésre, függetlenül attól, hogy a számlákat az 
önkormányzat egyenlíti ki. A működési bevételek 2018. évi csökkenésének oka között 
szerepel a büfé működésének felfüggesztése, melyről tájékoztatást kért. A sportkártya 
igényléssel kapcsolatban felhívta a figyelmet a közeljövőben életbelépő GDPR adatvédelmi 
rendeletre és kérte, hogy annak megfelelően kerüljön a jelenlegi folyamat újraszabályozásra. 
 
Galántai Zsolt: A nyitvatartási idő 6 órától 21 óráig tart a Kolozsvári úton, viszont a kis 
műfüves pálya használati időtartama hétvégén korlátozásra került. A világítást viszont nem 
kapcsolják fel reggel, valamint esténként az edzések végével 20 óra előtt lekapcsolják, 
csökkentve ezáltal a fényszennyezést. Kizárólag a Viadukt SE igazolt versenyzői használják 
a létesítményt, más sportegyesületnek kapacitás hiányában nem áll módjukban kiadni. A 
lakossági sportkártyák kiküldése célzottan történik. Nyilván lehet számítást végezni arra 
vonatkozóan, mennyien használják a sportpályát.  
 
Lóth Gyula: Véleménye szerint a lakossági pályahasználat felmérése az egyik legfontosabb 
mutató- és mérőszám a kft. számára, hiszen ezzel is alátámasztja létjogosultságát. Olyan 
rendszert kell erre kitalálni, mely nem bonyolult és nem drága. 
 
Galántai Zsolt: A büfé kérdésére válaszolva elmondta, hogy az iharosi létesítményben lévő 
büfét az üzemeltető az alacsony forgalomra hivatkozással nem kívánja üzemeltetni. 
 
Dr. Csath Magdolna: Minden kft.-nek vannak ún. teljesítménymutatói, mellyel értékelni 
szokták. Nem kell annak pontosnak lenni, nem az a lényeg, viszont teljesítménymutatókra 
igenis szükség van abban az esetben is, ha nem profitorientált a cég. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és szavazásra 
bocsátotta a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről szóló határozati javaslatot. 
 
Szavazás:  
A bizottság 4 igen szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor, Lóth Gyula 
bizottsági tag nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

2/2018. (I. 17.) határozata 
 

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről 
a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági 
társaságok üzleti terve tárgyban beterjesztett, a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé. 

b. Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

Lóth Gyula: Jelezte, hogy a bérköltségeket tartalmazó táblázatokban nem került 
feltüntetésre a kapcsolódó létszámadat. Kérte, hogy a jövőben a munkabér keretösszege 
mellett az érintett létszám is legyen feljegyezve. Érdeklődött, hogy az 5.2.2 pontban szereplő 
5.080 ezer Ft-os keretösszeg stúdiótér kialakítása céljából mit takar, illetve a helyszín ismert-
e? Az 5.4.1. pontban szereplő bevételeknél a tervezett megrendelések fejezet mind városi 
költségvetésből kerül-e finanszírozásra? Feltételezi, hogy az 5.4.2. pontban a tervezett 
reklámbevételek külső, tehát nem önkormányzati finanszírozású bevételek. 
 
dr. Tóth Márton: A létszámadatok feltüntetését nem tartotta szükségesnek, továbbá a 
pénzügyi osztály sem kért ilyen jellegű részletezést. A tervek között szerepel a stúdiótér 
kialakítása, mely pályázati forrásból valósulna meg, melyet a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, illetve a Médiatanács ír ki műszaki fejlesztés céljára. A stúdiótér megvalósítását a 
JFMK-ban található helyiségben tervezik megvalósítani. A költségvetésben a megrendelések 
és a kapcsolódó kiadások úgy kerültek megtervezésre, hogy azok fedezik, illetve lefedik 
egymást, így a mérleg nullán áll. A tervezett reklámbevételek a tavalyi évi bevételeken 
alapulnak, igyekeznek hirdetőket felkutatni, ilyen típusú önkormányzati bevétel pedig előző 
évben sem volt. 

Lóth Gyula: Felhívta a figyelmet arra, hogy bizonytalan megrendelések költségvetési 
bevételként történő szerepeltetése az év során a költségvetési egyensúly felborulásához 
vezethet. Ilyen tétel a 2.540 ezer Ft-os városi kisfilm forgatása is, melyre nem érkezett még 
megrendelés. Másrészt a felhalmozási kiadások között feltüntetésre került 5.080 ezer Ft 
keretösszeg, melyet pályázati forrásból kíván a kft. megvalósítani. Amennyiben ez a tétel a 
költségvetéssel elfogadásra kerül, úgy a város a pályázattól függetlenül odaítélte a kft. 
részére. Ezen gondolatsor alapján kérte az üzleti terv átdolgozását és az összeg kivételét a 
felhalmozási kiadások közül. 

Czuczor Orsolya: Vélelmezi, hogy az üzleti terv feladatalapú tervezés eredménye. Tehát a 
megrendelés elmaradása nemcsak a bevételi, hanem a költségoldal csökkenésével is jár. 
Javasolta továbbá, hogy a kft. pályázattal érintett fejlesztési igényeinek forrása annak 
elbírálásáig az önkormányzat céltartalékai között is szerepeljen. 

Lóth Gyula: Kérte a bérek járulékainak felülvizsgálatát a jelenleg érvényben lévő 
járulékmértékeknek megfelelően. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bérek járulékai 
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kerüljenek felülvizsgálatra, illetve kft. pályázattal érintett fejlesztési igényeinek forrása az 
elbírálásig az önkormányzat céltartalékai között is szerepeljen. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 4 igen szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor, Lóth Gyula 
bizottsági tag nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
3/2018. (I. 17.) határozata 

 
Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről 

a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági 
társaságok üzleti terve tárgyban beterjesztett, a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé az alábbi kiegészítésekkel: 

a) a bérek járulékai kerüljenek felülvizsgálatra és átszámításra a hatályos 
járulékmértékeknek megfelelően; 

b) a kft. pályázattal érintett fejlesztési igényeinek forrása annak elbírálásáig az 
önkormányzat céltartalékai között is szerepeljen. 

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

dr. Kovács András: Tájékoztatást nyújtott az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
döntéséről, miszerint az egészségfejlesztési irodákról szóló VEKOP pályázat nyertes 
elbírálásáig a létszámbővítés kérdését (az üzleti tervben erre alapozva 4 fő bérköltsége 
került betervezésre) ne fogadja el a képviselő-testület. Így az üzleti terv visszaküldésre került 
az ügyvezető részére azzal, hogy a 4 fő munkabére járulékokkal együtt az üzleti tervben 
kerüljön korrigálásra a képviselő-testület üléséig. Ezenfelül Biatorbágy Város 
Önkormányzata beadványt nyújtott be a többletkapacitást bíráló bizottság (TBB) felé, mely 
kapacitásbővítés a finanszírozásnál komoly bevételt jelenthet. A döntés január végére 
várható, mely kizárólag pozitív irányba fogja befolyásolni az üzleti tervet. 

Lóth Gyula: Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3. számú melléklet számszaki hibákat 
tartalmaz, kérte annak újraszámolását. Érdeklődött, megvalósítható-e, hogy az 
önkormányzati gazdasági társaságok felhalmozási kiadásai az önkormányzat 
költségvetésében kerüljenek kimutatásra? 

dr. Kovács András: Válaszában kifejtette, hogy megvalósítható, idei évtől kezdődően a 
költségvetési rendelet tervezetében összegszerűen kimutatásra kerül, az egyes gazdasági 
társaságok beruházásonként mennyi pénzt igényelnek (1). 

Farkas-Gáspár Mónika: A Felügyelő Bizottság tagjaként a 3. számú melléklettel 
kapcsolatban ugyanezt a problémát jelezte az ügyvezető részére, válaszában pedig 
elmondta, hogy a táblázatban szereplő különbözet a megbízással foglalkoztatottak bérét 
takarja. 

Czuczor Orsolya: Javasolta, hogy a bizottság kérje a kft.-től az üzleti terv kiegészítését a 
megbízási szerződések feladatonként történő bemutatásával.  
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Lóth Gyula: Javasolta, hogy az alkalmazottak béréről szóló 3. sz. mellékletben kerüljön 
feltüntetésre a megbízási szerződések összege ellátott feladatonként (2). 

Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy a kft. felügyelő bizottsága vizsgálja felül a megbízási 
szerződés, mint szerződési forma jogszerűségét, szükség esetén pedig vegye igénybe 
szakértő segítségét (3). Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az üzleti terv elfogadását az (1)-(3) javaslatokkal 
kiegészítve. 

Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

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

a) 2018. évtől kezdődően az önkormányzati gazdasági társaságok felhalmozási 
kiadásai az önkormányzat költségvetésében kerüljenek kimutatásra;  

b) az alkalmazottak béréről szóló 3. sz. mellékletben kerüljön feltüntetésre a megbízási 
szerződések összege ellátott feladatonként; 

c) a kft. felügyelő bizottsága vizsgálja felül a megbízási szerződés, mint szerződési 
forma jogszerűségét, szükség esetén szakértő igénybevételével. 

3) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi munkatervéről 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

5/2018. (I. 17.) határozata 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi munkatervéről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2018. évi munkatervéről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  
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4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város 
Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Lóth Gyula: Az előterjesztéssel egyetért, azonban a határozati javaslat tartalmával nem, 
hiszen annak értelmében a szerződéskötés és a határozat elfogadása közötti valamennyi 
módosítás elvész.  
 
dr. Kovács András: Javasolta a határozati javaslatot akként megfogalmazni, hogy az az 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozzon. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását dr. 
Kovács András módosító javaslatának figyelembevételével. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

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

6/2018. (I. 17.) határozata 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város 
Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és támogatja a 
határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását azzal a szövegszerű módosítással, 
hogy a „2014. november 6-án létrejött” helyett „az egységes szerkezetbe foglalt” kifejezés 
szerepeljen. 

5) A Polgármesteri Hivatalban 2018. évben igazgatási szünet elrendeléséről 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

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

7/2018. (I. 17.) határozata 
 

A polgármesteri hivatalban 2018. évben igazgatási szünet elrendeléséről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri hivatalban 2017. 
évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
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6) A polgármester 2018. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének 
jóváhagyásáról 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

8/2018. (I. 17.) határozata 
 

A polgármester 2018. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról  
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a polgármester 2018. évi 
szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben 
foglaltak alapján Tarjáni István főállású polgármester 2018. évi (64 nap) szabadsága 
igénybevételét az előterjesztés mellékletét képező szabadság-felhasználási ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
 
7) Az Értéktár Bizottság 2018. évi munkatervéről és költségvetéséről 
 
Koleszár Kázmér: Támogatja az Oktatási és Kulturális Bizottság e tárgyban hozott döntését, 
ellenben nem gondolja, hogy szakmai szempontból tárgyalnia kellene a bizottságnak.  
 
Czuczor Orsolya: Mivel önként vállalt feladatról van szó, pénzügyi szempontból 
szükségesnek tartja megtárgyalni az előterjesztést, miként tud beilleszkedni az 
önkormányzat költségvetésébe. 
 
Sólyomvári Béla: Az Értéktár Bizottság tagjainak tiszteletdíját mindenképpen támogatni kell, 
hiszen egy képviselő-testületi döntés eredménye. Eldöntendő kérdés viszont, milyen további 
programok kapjanak támogatást. 
 
dr. Kovács András: Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésben a  tanösvény és a 
testvérvárosi kapcsolatok pontjai ugyancsak szerepelni fognak a költségvetésben, de nem az 
Értéktár Bizottság sorain, hanem az előbbi a felhalmozási kiadások között, az utóbbi pedig a 
testvérvároshoz fűződő költségek között, erre érdemes lesz odafigyelni. 
 
Sólyomvári Béla: A határozati javaslat 2. pontját támogathatónak tartja.  
 
Koleszár Kázmér: Javasolta a Pannon-tenger kincsei tematikus év lezárását, ennek 
keretében pedig a kiadvány elkészítését. A Nyakas-kőhöz vezető tanösvény halasztható, 
érdemes pályázati lehetőséget keresni a megvalósításához, viszont fontosnak tartja a 
Városunk és Vizeink tematikus év elindítását. 
 
Lóth Gyula: A program lépésről lépésre történő megvalósítása egyfajta fejlődése lehet a 
városnak. Véleménye szerint ezért két-három-négyévente érdemes egy tematikus évet jól 
felkészülten megszervezni és nagyobb költségvetéssel beiktatni.  
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Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és első körben szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1) pontjának 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja 
a határozati javaslat 1) pontjának megvalósítását. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2) pontjának 
támogatását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) támogatja a határozati javaslat 2) pontjának megvalósítását. 
 
Sólyomvári Béla: Harmadjára szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 3) pontjának 
vonatkozásában Koleszár Kázmér javaslatai közül az Éren-nádon/Városunk és Vizeink c. 
tematikus év megvalósítását idei évre vonatkozóan. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta a határozati javaslat 3) pontjának kiegészítését az Éren-
nádon/Városunk és Vizeink c. tematikus év megvalósításával. 
 
Fenti szavazások eredményeként a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

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

9/2018. (I. 17.) határozata 
 

Az Értéktár Bizottság 2018. évi munkatervéről és költségvetéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
2018. évi munkatervéről és költségvetési tervéről szóló előterjesztést és támogatja a 
tárgyban készült határozati javaslat 1) és 2) pontjait. 

8) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 
 
Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy Lelkes Márk műhelybérlésre vonatkozó szerződése az iskola 
esetleges építése miatt fenntartható-e? 
 
Tarjáni István: Az építési tevékenység megkezdése a szerződés felmondási idejénél 
hosszabb időt vesz igénybe. Valószínűleg azonban ez a szerződés idén felbontásra kerül. 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta Rábai Józsefné lakásbérleti szerződésének felülvizsgálatát. 
 
Koleszár Kázmér: Javasolta, hogy Rábai Józsefné lakásbérleti díjának meghatározási piaci 
áron történjen. 
 
Sólyomvári Béla: A határozati javaslat értelmében az összeg megjelölésére nincs szükség. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a 
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határozati javaslat elfogadását azzal, hogy annak 1. pontja egyetlen bekezdéseként az 
1518/4 hrsz-ú ingatlan lakásbérleti szerződésének felülvizsgálata szerepeljen. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

10/2018. (I. 17.) határozata 
 

Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok 
bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy az 1.) pontban 
foglaltak alapján az 1518/4 hrsz-ú ingatlan lakásbérleti szerződését javasolja felülvizsgálni. 
 
 
9) A civil pályázati kiírásról 

 
Lóth Gyula: Hiányolta a határozati javaslatban a keretösszeg megjelölését. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

11/2018. (I. 17.) határozata 
 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyon működő civil 
szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 
10) A köznevelési pályázati kiírásról 

 
Szakadáti László: Az Oktatási és Kulturális Bizottság olyan döntést hozott, miszerint a 
köznevelési intézmények a kötelező eszközjegyzéken felüli eszközigényeiket külön nyújtsák 
be, mivel alapvetően ez a keret nem eszközjellegű célt szolgál. 
 
Lóth Gyula: Kérte a határozati javaslat 3. pontjának törlését, hiszen a szerződések 
megkötése egy későbbi döntés eredményeképpen valósul majd meg. 
 
Czuczor Orsolya: Javasolta a határozati javaslat 2. pontjának törlését, továbbá kérte, hogy 
a pályázati témák közé kerüljön beemelésre a saját fenntartású köznevelési intézmények, 
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továbbá a két nem állami fenntartású oktatási intézmény kötelezőn felüli eszközbeszerzése 
is. 
 
Sólyomvári Béla: További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és első körben 
szavazásra bocsátotta Czuczor Orsolya utóbbi módosító javaslatának elfogadását. 
 
Szavazás:  
A bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) támogatta a pályázati témák kibővítését a saját fenntartású köznevelési 
intézmények, továbbá a két nem állami fenntartású oktatási intézmény kötelezőn felüli 
eszközbeszerzésével. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását a 2. és 
3. pont nélkül, továbbá az előző szavazás eredményének kibővítése mellett. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

12/2018. (I. 17.) határozata 
 

A 2018. évi köznevelési pályázat kiírása 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2018. évi köznevelési pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé az alábbi módosításokkal: 
 

a) a határozati javaslat 2. és 3. pontja kerüljön törlésre; 
b) a pályázati témák köre kerüljön kibővítésre az önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmények, továbbá a két nem állami fenntartású oktatási intézmény kötelezőn 
felüli eszközbeszerzésével. 

 
11) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

13/2018. (I. 17.) határozata 
 

Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami 
tulajdonú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testület felé. 
 
Dr. Csath Magdolna távozott a bizottság üléséről. 
 
12) Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók 

betelepítéséről 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor, Lóth Gyula 
bizottsági tag nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

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

14/2018. (I. 17.) határozata 
 

Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók 
betelepítéséről 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:50 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


