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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. március 20. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja 
Lóth Gyula bizottság tagja 
ifj. Mohácsy István bizottság tagja 
 
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester  
dr. Kovács András jegyző  
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Miklós Krisztina kabineti iroda 
Győri Ferenc városgondnokság 
dr. Tóth Márton  ügyvezető, Média Kft. (2. napirendi pontig) 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság öt 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:11 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 7.) pont napirendről való levételét és az így 
módosított napirendet tette fel szavazásra. 
 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

 

Végleges napirend: 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi munkájáról 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

4) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről 
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5) Önkormányzati alkalmazottakat érintő bérfejlesztési javaslatról II. 

6) Karikó János Könyvtár előirányzat módosítási kérelméről 

7) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról 

8) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 

kérelmeinek elbírálásáról 

a. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme a Budaörs mentőállomás 

részére 

b. Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány kérelme a Sote I. sz. 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére 

c. Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme a Sote II. sz. 

Gyermekklinika részére 

d. Peter Cerny Alapítvány kérelme a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

e. Dabat Isabella lovas tornász támogatási kérelméről 

9) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

dr. Kovács András: Az önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon 
felhasználható egyenleg a mai napon 2.020.367 eFt. Az előterjesztés felsorolja azokat az 
aktuális napirendeket, amelyek a költségvetésre hatást gyakorolhatnak. Ezen tételek 
mindegyikét a bizottság a továbbiakban tárgyalni fogja. 
 
Benedek Marianne: Az adóbevételek a március 18-i határidejű befizetésekkel az ebben az 
időszakban elvártnak megfelelően alakultak. A táblázatokból jól látható, hogy a közel 500 
millió Ft-tal több adóbevételi tervhez képest a teljesítés még egy picivel meg is haladja a 
tavalyi ezen időszakra vonatkozó állapotot. Az első félévet érintően a naptári évtől eltérő 
üzleti évet alkalmazók esetében még plusz 136 millió forint várható a későbbi időpontokban. 
Az építmény-, telek- és gépjármű adónemekben az utolsó napon teljesített csekkes 
befizetések összege még nem jelent meg a forgalomban, tehát a kimutatásban nem látszik, 
ebből is adódhatnak az elmaradások. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további 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 

30/2019. (III. 20.) 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) Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi munkájáról 

Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy a Meggyfa utcai ingatlanon végrehajtott beruházást a rezsi 
2018. évi pályázati bevételéből finanszírozták átcsoportosítással? Szükséges-e bármiféle 
jóváhagyás az ilyen jellegű átcsoportosításhoz? 
 
dr. Tóth Márton: Igen, a beruházást, illetve a lakhatóvá tétellel kapcsolatos munkálatokat is 
az átcsoportosításból valósították meg. Ez a 2019. évi üzleti terv szöveges részében is 
megjelenítésre került. 
 
dr. Kovács András: A költségvetésben a működési támogatások között a kft. részére 
átadott pénzeszköz egyösszegben meghatározva szerepel. Mivel ezen összeg nem 
módosult, így az átcsoportosításhoz külön jóváhagyás nem szükséges. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat 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: 
 

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

31/2019. (III. 20.) határozata 
 

Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi munkájáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágyi 
Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi munkájáról szóló vezetői tájékoztatót.  

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

Lóth Gyula: Kifogásolta, hogy az előterjesztéshez tartozó táblázat pdf formátumban került 
kiküldésre, így a benne foglalt adatok feldolgozása nehézséget okoz. Érdeklődött, hogy a 
táblázat 16. sorában szereplő linóleum cseréjének összege konkrét árajánlat alapján került-e 
feltüntetésre? Kalkulációi szerint a feladatra szánt összeg túlárazott és sajnálná, ha a többi 
tételt is ez jellemezné. 
 
Győri Ferenc: A táblázatban is feltüntetésre került, hogy költségbecslés alapján kerültek 
megjelenítésre az összegek. Ennek oka, hogy nem lehet a több mint 300 feladatra konkrét 
árajánlatokat bekérni. Telefonos egyeztetésre hajlandóak a vállalkozók, mely alapján 
nagyságrendileg összeállíthatóak a várható költségek. A szerkezet felmérésére és konkrét 
megvizsgálására csak a tényleges munkavégzés alkalmával kerül sor a kivitelező részéről. 
Emellett kalkulálni kell a bontások során esetlegesen felmerülő pótmunkákkal, ahogy erre a 
korábbiakban is többször sor került.  
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Szakadáti László: Kifejtette, hogy nem lehet ennyi tételt ajánlatként bekérni a vállalkozóktól, 
ez nem piacszerű. Viszont szükség lenne költségelemzésre, ami jelenleg nem valósul meg. 
Létre kellene hozni költségelemzési célból egy csoportot, mert enélkül nem lehet többmilliárd 
forinttal hatékonyan gazdálkodni. 
 
Lóth Gyula: Egyetért az alpolgármesterrel a költségelemzést illetően. Már három éve is 
említette, hogy szükség lenne az önkormányzatnál a piaci árak folyamatos monitorozására 
egy közbeszerzési ügyintéző által, mely jelentős spórolást eredményezhetne. 
 
Sólyomvári Béla: Fontosnak tartja, hogy a táblázatok excel formátumban is elérhetővé 
váljanak a könnyebb értelmezhetőség és feldolgozhatóság szempontjából. Tekintettel arra, 
hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a vitát lezárta és szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság tagjai 
excel formátumban is kapják meg az előterjesztésekhez kapcsolódó táblázatokat. 
 
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 

32/2019. (III. 20.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 
2019. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. A Bizottság kérte továbbá, hogy 
minden táblázatos formában kiküldésre kerülő anyag excel formátumban is legyen elérhető a 
tagok számára. 
 

 
4) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő euróban kifejezett 
összegek forintban átszámított értéke milyen kalkuláció alapján került meghatározásra? 
 
dr. Kovács András: A Közbeszerzési Hatóság elnöke évente kiad egy tájékoztatót, melyben 
pontosan le vannak vezetve a nemzeti értékhatárok, valamint az uniós értékhatárok euróban 
meghatározott összegek vonatkozásában. 
 
Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy a Gólyafészek Bölcsőde bővítés és az új óvoda építés 
vonatkozásában az eljárás megindításának időpontja előrébb hozható-e abból a célból, hogy 
biztosabban tartható legyen a szerződés teljesítési időpontja, mely mindegyik esetben 2020. 
augusztus 31. Mindkét beruházás oktatási célt szolgál, így a tanévkezdésre el kellene 
készülnie. Az előkészítési feladatok hogyan állnak jelenleg? 
 
dr. Kovács András: Ha idén a közbeszerzés el tud indulni a bölcsőde- és az 
óvodaépítésnél, akkor egy nyári, illetve kora őszi kezdéssel tartható a 2020. augusztus 31-i 
teljesítés a műszaki tervek alapján. Mindkét beruházás vonatkozásában a pénzügyi fedezet 
a költségvetésben rendelkezésre áll, a jogi előkészítés megtörtént, az új óvoda esetében 
valójában a műszaki anyagnak kell összeállni a közbeszerzés kiírásához. Jelenleg egy olyan 
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tervezetről van szó, mely bő határokat tartalmaz a folyamatos módosítások elkerülése 
érdekében. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, 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 

33/2019. (III. 20.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést és támogatja a 
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 

 
5) Önkormányzati alkalmazottakat érintő bérfejlesztési javaslatról II. 
 
dr. Kovács András: Az előterjesztés tartalmazza a képviselő-testület februári ülésén kért 
25% mértékű bérfejlesztésre vonatkozó számadatokat. A korábban már elfogadott 20%-os 
emeléshez viszonyítva a további 5%-os emelés éves költségigénye 56,6 millió Ft, melyre a 
költségvetésben az általános tartalékkeret szolgálhat fedezetül. Ezúton is megköszönte a 
képviselő-testületnek a múlt hónapban a tárgyban hozott döntését, a számfejtések és a 
kinevezés módosítások folyamatban vannak, így az önkormányzat dolgozói a márciusi bérrel 
egyidejűleg fogják az emelt összeget megkapni. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 5% bérfejlesztés 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést az önkormányzati alkalmazottakat érintő további 
bérfejlesztésre vonatkozóan, a szavazás eredménytelen. 
 
 
6) Karikó János Könyvtár előirányzat módosítási kérelméről 
 
Lóth Gyula: Míg egy önkormányzati gazdasági társaság önhatalmúlag tud változtatni a saját 
költségkeretén belül tételeket, addig a könyvtár, mint önkormányzati intézmény 700 ezer Ft 
átcsoportosítására is engedélyt kér a képviselő-testülettől, miközben a feladat végrehajtása 
törvényi kötelessége, csak nem kapott rá plusz forrást. Ezért kérte szavazás elrendelését 
arról, kerüljön megvizsgálásra a következő ülésre, hogy a kft-k miként lehetnek ugyanolyan 
mértékben ellenőrizhetők, mint a saját intézmények, hiszen ugyanúgy a város tulajdonát 
képezik és a város vezetése felel értük. 
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dr. Kovács András: A Karikó János Könyvár vezetője a költségvetés tárgyalásakor külön 
kérelemben kérte az irodabútorok beszerzését. A képviselő-testület viszont a bérfejlesztésre 
való tekintettel valamennyi intézmény külön kérelmét napirenden kívül helyezte, mely alól 
kivételt képeztek a státuszbővítésre vonatkozó igények. A könyvtár vezetője viszont már 
akkor jelezte, hogy mindenképpen meg szeretné valósítani a kérelmezett tárgyi eszközök 
beszerzését, melyet végül átcsoportosítással kíván megoldani. A gazdasági társaságokat 
illetően elmondta, alapításkor a képviselő-testület minden esetben mérlegeli, hogy az adott 
feladat ellátására költségvetési szervet hoz-e létre vagy pedig kft.-t. A gazdasági társaság az 
üzleti terv elfogadását követően viszonylag szabadon gazdálkodik az átadott 
pénzeszközökkel, a tulajdonosi érdekeket pedig a felügyelő bizottságon keresztül lehet 
érvényesíteni.  
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy mindhárom kft. felügyelő bizottságának tevékenységét 
összefoglalva a következő bizottsági ülésre kerüljön beterjesztésre egy anyag a felügyelő 
bizottságok feladatáról, ülésezési ritmusáról, stb. Ezen előterjesztés döntési alapul szolgálna 
ahhoz, hogy szigorítani kívánja-e a bizottság a jelenlegi eljárásrendet. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként 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 

34/2019. (III. 20.) határozata 
 

A Karikó János Könyvtár előirányzat módosítási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Karikó János Könyvtár 2019. 
évi költségvetési előirányzat módosítási kérelméről szóló előterjesztést és a kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatát a gazdasági 
társaságok felügyelő bizottságának működési rendjére vonatkozóan. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

35/2019. (III. 20.) határozata 
 

Gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy a soron következő ülésére 
készüljön előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságának tevékenységéről, feladat- és ülésrendjéről. 
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7) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról 
 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, 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 

36/2019. (III. 20.) határozata 
 

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás 2018. évi beszámolóját és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat képviselő-
testület általi elfogadását. 

 
8) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 

kérelmeinek elbírálásáról 
 

a.  Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme a Budaörs mentőállomás részére 

  
Koleszár Kázmér: Érdeklődött, hogy a mentőszolgálat mekkora összegű támogatást kapott 
az önkormányzattól tavalyi évben? Megegyező mértékű támogatást ebben az évben is el tud 
fogadni. 
 
Lóth Gyula: Kifejtette véleményét, miszerint az a.-d.) kérelmek esetében teljes mértékben 
állami feladatot ellátó szervezetek, illetve alapítványok fordulnak az önkormányzat felé 
támogatás reményében. Ezzel szemben Biatorbágy évente kb. 300 millió Ft szolidaritási 
hozzájárulást fizet és az állami feladatok közül átvette a város egészségügyi szakellátását, 
melyet jelentős összeggel támogat. Összegzésképpen: az alapítványok által benyújtott 
kérelmek támogatása nem önkormányzati feladat. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó „B” jelű 
határozati javaslat elfogadását. Amennyiben nem nyer többséget, úgy felteszi szavazásra 
Koleszár Kázmér javaslatát konkrét összeg- és forrásmegjelöléssel. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 2 nem 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 

37/2019. (III. 20.) határozata 
 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről a budaörsi 
mentőállomás részére 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány által a Budaörs Mentőállomás mentőautóinak felszereltség 
javítására, korszerű ultrahang készülék beszerzésére benyújtott támogatási kérelmét nem 
támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 

b.  Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány kérelme a Sote I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére 

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

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

38/2019. (III. 20.) határozata 
 

A Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány kérelme a SOTE I. sz. Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika részére 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Nemzeti 
Koraszülött Mentő Alapítvány által, a SOTE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
részére beszerzendő kapnográf készülék beszerzésére benyújtott támogatási kérelmet nem 
támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 

c.  Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme a Sote II. sz. 
Gyermekklinika részére 

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

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

39/2019. (III. 20.) határozata 
 

A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről a SOTE 
II. sz. Gyermekklinika részére 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Segítő 
szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány által a SOTE II. sz. Gyermekklinika részére 2 
db 24 órás vérnyomásmérő monitor beszerzésére benyújtott támogatási kérelmet nem 
támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 

d.  Peter Cerny Alapítvány kérelme a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

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

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

40/2019. (III. 20.) határozata 
 

A Peter Cerny Alapítvány kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Peter Cerny 
Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 

e.  Dabat Isabella lovas tornász támogatási kérelméről 

Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy tavalyi évben a kérelmező által felajánlott fellépés 
megvalósult-e?  
 
Mester László: A kérelmező részt vett a megjelölt versenyen, erről a helyi újság is 
beszámolt. Saját felajánlása alapján a Biatorbágyi Lovasnapokon bemutatta volna a 
versenyprogramját, amely azonban a rossz időjárás miatt elmaradt. 
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Koleszár Kázmér: Mivel ténylegesen helyi vonatkozású kérelemről van szó és a 
költségvetés tartalmaz ilyen jellegű keretet, ezért javasolta, hogy a versenyzőt támogassa az 
önkormányzat a tavaly megítélt 110 ezer Ft-tal megegyező összeggel. 
 
Tarjáni István: A tavalyihoz hasonló konstrukció keretében javasolja a támogatás 
megítélését. Amennyiben megoldható, a produkció kerüljön bemutatásra a Lovasnapon. 
 
Lóth Gyula: Mivel a versenyző egy helyi egyesület tagja, kérte, hogy a polgármester, illetve 
az alpolgármester jelezze az egyesület felé, hogy ilyen jellegű célra nyújtson be pályázatot a 
civil szervezetek számára fenntartott támogatási keret terhére. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslat elfogadását 110 ezer 
Ft-tal kiegészítve, a Biatorbágy jó hírneve keret terhére. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

41/2019. (III. 20.) határozata 
 

Dabat Isabella kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága megtárgyalta a 
Dabat Isabella kérelméről szóló előterjesztést és a junior versenyző 2019. évi felkészülése 
céljára 110.000,- Ft összegű támogatás megítélését javasolja. A támogatás fedezetét a 
2019. évi költségvetés Biatorbágy jó hírneve keret terhére javasolja biztosítani. 

 
 
9) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

 
Lóth Gyula: Megközelítőleg két éve vette meg az ingatlant az egyházközség, melynek 
lebontásához az önkormányzat külön támogatást is nyújtott. A jelenlegi kérelemmel pedig az 
ingatlan felújításához kérnek hozzájárulást. Amennyiben a bontás mégsem történt meg, 
felmerül a kérdés, hogy mire fordította az egyházközség a korábbi önkormányzati támogatás 
összegét, hiszen azt konkrét célmegjelöléssel kapták?  
 
Koleszár Kázmér: Úgy véli, nincs oka az önkormányzatnak a kérelem elutasítására, hiszen 
más egyházak ennél nagyobb összegeket kaptak. Viszont, ahogy azt már korábban, évekkel 
ezelőtt is javasolta, jövő évtől szerepeljen a költségvetésben egy egyházaknak nyújtandó 
támogatási keretösszeg. Ebben az esetben a kérelmek egyidejűleg érkeznének, könnyebben 
összehasonlíthatóak lennének és az elszámolási feltételek is egyértelműek lennének. 
 
dr. Kovács András: Az egyházak minden évben informálisan tájékoztatást kapnak arról, 
hogy a költségvetés elfogadása előtt az esetlegesen felmerülő kérelmeiket nyújtsák be az 
önkormányzat felé. Jelen kérelmet az informális tájékoztatás ellenére ismeretlen okból a 
költségvetés elfogadását követően nyújtotta be az egyházközség. Természetesen átnézi a 
korábbi támogatási szerződést, tartalmaz-e bármiféle beszámoltatási kötelezettséget az 
egyház részéről. Emellett megerősítést kért a bizottságtól, hogy a jelen kérelem kapcsán 
meghozandó döntést megelőzően kérjen tájékoztatást a Torbágyi Református 
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Egyházközségtől, hol tart a három éve elindított ingatlanprojekt és mire költötte az 
önkormányzati támogatási összegeket. 
 
Lóth Gyula: Valójában azt szeretné látni, hogy kronológiai sorrendben az önkormányzat 
által nyújtott támogatási összegek miként kerültek felhasználásra, továbbá mi az 
egyházközség konkrét célja az ingatlanra vonatkozóan. 
 
Szakadáti László: A kérelemből látszik, hogy egy részfázisra kérnek támogatást. 
Pontosítani kell az egyházközséggel az ingatlannal kapcsolatos terveiket, hiszen a benyújtott 
iratból hiányzik a célmegjelölés, illetve a koncepció. 
 
Sólyomvári Béla: Úgy véli, a bizottságban az elhangzott álláspontok összhangban állnak 
egymással. Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a 
vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta, hogy a támogatási döntés meghozatalát megelőzően az 
egyházközség nyújtson be az önkormányzat felé pénzügyi beszámolót a korábban nyújtott 
támogatási összegek felhasználásáról és vázolják fel az ingatlannal kapcsolatos jövőbeli 
terveiket is.  
 
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 

42/2019. (III. 20.) határozata 
 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Torbágyi Református 
Egyházközség kérelméről szóló előterjesztést a Fő utca 57. szám alatti, az egyházközség 
tulajdonában lévő ingatlan felújítási költségeire vonatkozóan. A Bizottság kérte, hogy az 
Egyházközség az önkormányzat felé készítsen költségkimutatással kiegészített beszámolót 
az ingatlanon az elmúlt években elvégzett munkákról és a jövőbeni tervekől, majd a kérelem 
mindezek ismeretében kerüljön ismét napirendre a bizottság és a képviselő-testület felé.  
 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:11 órakor a bizottsági ülést berekesztette.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


