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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. április 17. 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 
 
Szakadáti László  alpolgármester  
dr. Kovács András  jegyző  
Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető  
Mester László  kommunikációs tanácsadó 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető, Egészségügyi Ellátó Kft. (4. napirendi pontig) 
dr. Balyóné Gáspár Erika  gazdasági vezető, Egészségügyi Ellátó Kft. (4. napirendi pontig) 

Galántai Zsolt   ügyvezető, Viadukt Sport Kft. (3.b. napirendi pontig) 
Tankó Zoltánné  református lelkipásztor (1. napirendi pontnál) 
Zink Olivia  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság öt 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:08 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 8.) pont elsőként való megtárgyalását. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy utolsó nyílt napirendi pontként kerüljön napirendre vételre a 
Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet által végzett lakossági felméréssel 
kapcsolatos kérdéskör, melyhez szóbeli előterjesztést kíván tenni. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Érdeklődött, hogy tárgyalható-e a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Kft. pénzügyi-számviteli beszámolója, tekintettel arra, hogy az 
pótanyagként sem került kiküldésre. 
 
dr. Kovács András: A beszámoló nem készült el, így a könyvvizsgáló nem tudta auditálni, 
ezért valóban le kell venni napirendről. Természetesen az elkészült beszámoló a 
későbbiekben beterjesztésre kerül a bizottság elé. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a fenti javaslatokkal módosított napirend elfogadását, 
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miszerint az eredetileg 2.c) pont kerüljön levételre, a 8.) pont elsőként kerüljön 
megtárgyalásra és 13.) pontként kerüljön felvételre a Szociográf Piac- és Közvélemény-
kutató Intézet által végzett lakossági felméréssel kapcsolatos kérdéskör. 
 

Szavazás: 

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

 

Végleges napirend: 
 

1) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata gazdasági társaságainak 2018. évi pénzügyi-

számviteli beszámolójáról 

a. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-

számviteli beszámolójáról 

b. Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról 

4) Gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről 

5) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., 

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. bérfejlesztéséről 

6) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 

7) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) számú, A kitüntetések, 

cím alapításáról és adományozásának rendjéről szó ló rendeletének módosításáról 

8) NKA örökségvédelmi pályázatáról: „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 

veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának 

támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019.” 

9) Torbágyi Katolikus Plébánia kérelméről 

10) A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről 

11) A  biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról 

12) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III.1.) költségvetési rendeletének 

módosításáról 

13) A Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet által végzett lakossági felméréssel 

kapcsolatos kérdésekről 

14) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról – zárt ülés keretében 

15) Bírósági ülnökválasztásról - zárt ülés keretében 
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1) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

Mester László: Az előterjesztés és az újabb kérelem részletesen tartalmazza az érintett 
ingatlanra vonatkozó előzményeket. A korábban megítélt támogatásokhoz kapcsolódó 
elszámolások rendben vannak. Kérte, hogy a bizottság tegyen javaslatot a képviselő-testület 
felé az egyházközség támogatására. 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását a kérelemben szereplő 3 millió Ft-
tal az általános tartalékkeret terhére. 
 
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 

43/2019. (IV. 17.) határozata 
 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Torbágyi Református 
Egyházközség kérelméről szóló előterjesztést és támogatja a határozati javaslat elfogadását 
3 millió Ft összeggel az általános tartalékkeret terhére.  

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon 
felhasználható egyenleg a mai napon 2.185.722 eFt. Az elkülönített pénzeszközök 
bankszámláinak egyenlege 167,13 mFt. A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások 
összege 1.657 eFt, kiegyenlítésük folyamatban van. Az előterjesztés felsorolja azokat az 
aktuális napirendeket, amelyek a költségvetésre hatást gyakorolhatnak. Az NKA 
Örökségvédelmi pályázathoz szükséges önrész 7.743.958,- Ft; a Torbágyi Református 
Egyházközség kérelme 3 millió Ft-tal, a Torbágyi Katolikus Plébánia kérelme 4 millió Ft-tal és 
az ifjúsági támogatási lehetőségek forrásigénye 6,5 millió Ft-tal fogja terhelni az általános 
tartalékkeretet. 
 
Benedek Marianne: A táblázatokból jól látható, hogy az adóbevételek szépen teljesülnek az 
idei évi tervhez képest és különösen jó arányt mutat a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva. 
A telekadó vonatkozásában van némi elmaradás, mely tulajdonosváltásból ered, az adó 
kivetése a közelmúltban történt meg. 
 
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 

44/2019. (IV. 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. 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata gazdasági társaságainak 2018. évi pénzügyi-
számviteli beszámolójáról 

a. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-
számviteli beszámolójáról 

Farkas-Gáspár Mónika: Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a felügyelő bizottság 
módosítás nélkül elfogadta a beszámolót és megköszönte a könyvvizsgáló és a társaság 
vezetőinek munkáját.  
 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Kiemelte, hogy a kft. igyekszik teljesíteni a vállalt 
feladatát, így az önkormányzati finanszírozás mértéke láthatóan csökkenő tendenciát mutat. 
Emellett műszerek beszerzésére került sor, a betegforgalom növekedett és a pénzügyi 
helyzet is javult. 
 
dr. Kovács András: Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a röntgenkészülék beszerzéséről a 
közbeszerzési eljárás kiírásra került, az átcsoportosításhoz a radiológia szakkollégium 
hozzájárult. Reményét fejezte ki, hogy idén szeptember 1-től a röntgen új szakrendelésként 
el tudja kezdeni működését az Egészségházban.  
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a beszámoló 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 

45/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi- számviteli 
beszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágyi Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolóját. 

b. Viadukt Sport Nonprofit Kft.2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról 

Lóth Gyula: Megköszönte mindkét kft. vezetőjének a jól összeállított, áttekinthető 
beszámolót. Érdeklődött, hogy a szakmai szolgáltatásokra megjelölt 20 millió Ft mire 
vonatkozik? Kérte továbbá, hogy a munkavállalókat érintő személyes adatok kerüljenek 
törlésre a beszámoló anyagából. 
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Galántai Zsolt: A személyes adatokra vonatkozó észrevétel jogos, azok mielőbb 
korrigálásra kerülnek. A szakmai szolgáltatások a felnőtt csapat játékosai részére kifizetett 
költségtérítéseket takarja, hiszen a játékosok a Viadukt Sport Kft. igazolt labdarúgói. 
Megítélése szerint a kft. 2018. évben mind gazdasági, mind szakmai szempontból a 
terveknek megfelelően tevékenykedett és ennek megfelelően sikeres évet zárt. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a beszámoló 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 

46/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról 
 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Viadukt Sport 
Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolóját. 
 

 
4) Gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről 
 
Lóth Gyula: A bizottság múlt havi ülésén személyesen javasolta, hogy kerüljön áttekintésre 
a gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendje. Észrevételt tett a Sport 
Kft. felügyelő bizottságának tagjaira vonatkozóan összeférhetetlenségi szempontból: 
egyrészt a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetője ellenőrzi a kft.-t, miközben a 
szervezeti egységben fölötte állók tulajdonában van a cég. Csernyiczky Tamás jelenléte 
kifogásolható a kft. felügyelő bizottságában, mivel a legnagyobb haszonélvezője a 
társaságnak és használja a területet. A Média Kft. esetében pedig tudomása szerint egyik 
felügyelő bizottsági tag sem rendelkezik szakmai vagy pénzügyi végzettséggel. Emellett 
kevésnek tartja, hogy a bizottságok csak évente egyszer ülnek össze. Megfontolandó, milyen 
gyakran üljön össze és milyen konkrét feladatokkal. Hiányolja, hogy az érintett 
szakbizottságok és a pénzügyi bizottság nem kapja meg automatikusan a felügyelő bizottság 
jegyzőkönyveit. Javasolta, hogy a polgármesteri hivatal dolgozza ki annak a szigorításnak a 
menetrendjét, ami a szakértő felügyelő bizottsági tagokra, az ülések gyakoriságára, témájára 
és külső ellenőrzések bevonására vonatkozik. 
 
Szakadáti László: A felsorolt érvek véleménye szerint nem adnak okot a személyi 
összeférhetetlenségre. Természetesnek tartja, hogy az önkormányzat figyelemmel akarja 
kísérni a saját cégének működését, éppen ezen okból van jelen a felügyelő bizottságban a 
pénzügyi osztályvezető és sportszakmai okból Csernyiczky Tamás. Saját személye által 
pedig biztosított a kft. egész működése. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Minden felügyelő bizottságnak van egy elfogadott ülésezési rendje, 
az Egészségügyi Kft. felügyelő bizottsága évente legalább kétszer összeül. 
 
Lóth Gyula: Szakadáti László véleményére reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon 
erősen el kell különíteni a tulajdonosi és az ellenőrző szerepkört. 
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Sólyomvári Béla: Ügyrendi javaslattal élt, miszerint további vita nélkül kerüljön sor 
szavazásra. Aki egyetért az ügyrendi javaslattal, szavazzon igennel. 
 
Szavazás:  
A bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az ügyrendi javaslatot elfogadta. 
 
Sólyomvári Béla: A vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
 
Lóth Gyula jelezte, hogy a korábbiakban javaslatot fogalmazott meg, melyről szavazást kér. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

47/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Sólyomvári Béla: Átadta a szót Lóth Gyulának, hogy fogalmazza meg a tárgyra vonatkozó 
határozati javaslatát. 
 
Lóth Gyula: A javaslat több pontból áll. Első: a felügyelő bizottság üléseinek gyakoriságát 
szabályozzuk azonosan és sűrítsük a jelenlegihez képest. Második: a felügyelő bizottsági 
tagok személyét meg kell vizsgálni összeférhetetlenségi, szakmai hozzáértés és egyéb 
szempontból. Harmadik: az összes felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyve kerüljön 
tájékoztató anyagként kiküldésre a pénzügyi bizottsághoz és az érintett szakbizottságokhoz. 
Negyedik: a felügyelő bizottság feladatai közé kerüljön beemelésre az üzleti terv 
részösszegeitől való eltérés véleményezése a felügyelő bizottsági ülés során. Mindezeket a 
kérdésköröket pedig dolgozza ki a polgármesteri hivatal kompromisszumos megoldásra 
törekedve, szükség esetén a kft-k bevonásával. 
 
Sólyomvári Béla: Lóth Gyula javaslatait két részletben bocsátotta szavazásra. A 
javaslatcsomag második pontját kiemelte és elsőként a felügyelő bizottság tagjainak 
összeférhetetlenségi és szakmai szempontból történő vizsgálatáról kért szavazást. 
 
Szavazás:  
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta a javaslat elfogadását. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatának fennmaradó 
pontjainak elfogadását azzal, hogy a hivatal dolgozza ki a kérdésköröket. 
 
Szavazás:  
A bizottság 2 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a tárgyban nem hozott döntést, a szavazás eredménytelen. 
 



7 
 

5) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. bérfejlesztéséről 

 
Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy az önkormányzati dolgozók beosztását és bérszintjét össze 
lehet-e hasonlítani a kft-kben dolgozókéval, létezik-e valamilyen viszonyítási alap? Hiszen a 
kérelem és az előterjesztés az önkormányzati dolgozók bérfejlesztése miatt készült. 
 
Czuczor Orsolya: Az önkormányzatnál és a saját tulajdonú kft-nél hasonló munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazottak bérszínvonala összevetésre került. Folyamatosan kiemelt 
szempont, hogy nem érheti hátrány azokat a munkavállalókat, akik az önkormányzat 
alkalmazásából kerültek át a Viadukt Sport Kft. alkalmazásába, így a bérszintjük is hasonló.  
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a képviselő-testület ne engedje, hogy az önkormányzati 
dolgozók és a kft-nél alkalmazott kollégák bérszintje eltérjen egymástól, nem százalékosan 
kifejezve, hanem az összegszerű egyenlőség betartásával. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Bár egységes előterjesztés született, mely a Viadukt Sport Kft. 
kérelméből indult ki, felhívta a figyelmet arra, hogy az Egészségügyi Kft. igazgatója ezt nem 
kérte, a társaság az elfogadott üzleti terve alapján működik. Az üzleti tervet a felügyelő 
bizottság és a képviselő-testület elfogadta, így véleménye szerint jelenleg a bérfejlesztésre 
irányuló tárgyalás elvesztette aktualitását. 
 
Sólyomvári Béla: A ’B’ jelű határozati javaslatot fogja majd elsőként szavazásra bocsátani. 
 
Szakadáti László: Javasolta, hogy kiindulási alapként kerüljön megfogalmazásra a kft.-k és 
az önkormányzat dolgozói közötti bérek arányára vonatkozó alapelv, melynek tükrében lehet 
eltérésekről, eltérítésekről beszélni. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy ne most kerüljön sor százalékos mértékben kifejezett 
béremelés megszavazására, illetve ’A’ vagy ’B’ jelű határozati javaslat elfogadására, hanem 
helyette törekedjen az önkormányzat arra, hogy ne okozzon bérfeszültséget a saját 
alkalmazottak és a kft.-k munkavállalói között. 
 
dr. Kovács András: Nem véletlen, hogy a Sport Kft. esetében merült fel a bérfejlesztési 
igény, mert kizárólag a Sport Kft.-hez kerültek át korábbi önkormányzati alkalmazottak, tehát 
valójában itt merülhet fel bérfeszültségre okot adó körülmény. Viszont az üzleti tervekből 
látható, hogy minden kft. ügyvezetője számolt bérfejlesztéssel, melyet a képviselő-testület 
elfogadott. Ebből kifolyólag egyetért Farkas-Gáspár Mónikával. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Kiegészítő javaslatot tett, miszerint a bizottság akár 
megfogalmazhat egy olyan határozati javaslatot is, melyben megkéri a kft-k ügyvezetőit, 
hogy az üzleti terv készítése során egyeztessenek a hasonló munkakörben dolgozó 
önkormányzati alkalmazottak és a saját dolgozóik bérének összehangolásáról. 
 
Lóth Gyula: Észrevételt tett, miszerint a gazdasági társaságok üzleti tervéről korábban 
döntött a képviselő-testület, mint az önkormányzati dolgozók béremeléséről, ezért a 
következő költségvetés tervezésénél ezeket a folyamatokat megfelelő kommunikációval 
össze kellene hangolni.  
 
Mester László: A gazdasági társaságoknak az év bármely szakaszában lehetőségük van az 
üzleti terv módosítását kérni a képviselő-testülettől. 
 
Czuczor Orsolya: Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági társaságok alacsony létszám 
mellett minden évben kalkulálnak bérfejlesztéssel, melyet a képviselő-testület az üzleti 
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tervvel együtt elfogad. Ellenben az önkormányzat esetében - ahol az alkalmazottak létszáma 
közel 300 fő és ebből kifolyólag egy béremelés jelentős költségvetési kihatással jár - erre 
nem kerül sor évi rendszerességgel. 
 
dr. Kovács András: Február hónapban tárgyalta a képviselő-testület mind az önkormányzati 
dolgozók bérfejlesztését, mind a gazdasági társaságok üzleti tervét. Bár nem egy napirenden 
belül, azonban időbeli eltérés nem volt. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a ’B’ jelű határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor)  
 

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

48/2019. (IV. 17.) határozata 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. bérfejlesztéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és a ’B’ jelű határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé, miszerint a 
saját tulajdonú gazdasági társaságok számára a társaságok 2019. évi üzleti tervében 
jóváhagyott mértéken felüli bérfejlesztésre további forrást nem biztosít. 

Farkas-Gáspár Mónika 16:12 perckor elhagyta az üléstermet. 

6) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről 
 
Sólyomvári Béla: A tájékoztató kapcsán hangsúlyozta a térfigyelő kamerák bővítésének 
szükségességét. Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, 
a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a 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 

49/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2018. évi helyzetéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Budaörsi Rendőrkapitányság 
2018. évi beszámolóját Biatorbágy Város közbiztonságának helyzetéről és támogatja a 
kapcsolódó határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 

Farkas-Gáspár Mónika 16:14 órakor visszatért a bizottság ülésére. 
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7) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) számú, A kitüntetések, 
cím alapításáról és adományozásának rendjéről szó ló rendeletének módosításáról 
 

dr. Kovács András: Főépítész úr javaslatára fogalmazódott meg a Biatorbágy 
Városépítészetéért Díj megjelenítése a kitüntetési rendeletben. A rendelet-tervezet 12/C.§. 
(4) bekezdésében szerepel a helyi építészeti-műszaki tervtanács általi javaslattételi 
lehetőség. Jelezte, hogy a tervtanács megalakulására vonatkozóan a következő havi 
képviselő-testületi ülésre rendelettervezet kerül beterjesztésre. 
 
Sólyomvári Béla: Kifejtette, hogy a díj megalapításával egyáltalán nem ért egyet.  
 
Lóth Gyula: Mivel a javasolt díj véleménye szerint több meglévő kategóriába is belefér, 
javasolta, hogy a főépítész a Biatorbágyért díjra terjessze fel az általa preferált építészt. 
 
Mester László: A rendelettervezetben szerepel, hogy évente legfeljebb egy kitüntetés 
adható. Ennek értelmében az is előfordulhat, hogy akár évekig nem osztja ki a képviselő-
testület. 
 
Szakadáti László: A Biatorbágyért díj a legáltalánosabb jellegű önkormányzati kitüntetés, 
melynek keretében az építészeti munka elismerése is helyet kaphat. Javasolta, hogy a 
Biatorbágyért kitüntetés keretében a városépítészetet is lehessen honorálni. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Nem javasolja egy újabb díj létrehozását. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazást rendelt el arról, hogy a bizottság nem javasolja egy új díj alapítását, 
ehelyett a Biatorbágyért díj keretében váljon lehetővé a városépítészettel kapcsolatos 
elismerés odaítélése. 
 
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 

50/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) számú, A kitüntetések, cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosításáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és nem támogatja a Biatorbágy Városépítészetéért Díj alapítását. Ehelyett javasolja, hogy a 
célra szánt díj a „Biatorbágyért” kitüntetés keretében kerüljön odaadományozásra, mivel e 
kitüntetés által értékelhető a település fejlesztésében elért kiemelkedően eredményes munka 
és nem biatorbágyi lakos részére is megítélhető.  
 
8) NKA örökségvédelmi pályázatáról: „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 

veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának 
támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019.”  

  
dr. Kovács András: Az idei évi költségvetésben kiemelt célként szerepel a Nagy utcai 
négycsoportos óvoda megépítése, amely a Szily-kastély nyugati homlokzatának feltárását 
jelenti, mivel gyakorlatilag emellett lesz az óvoda bejárata. Ennek okán a polgármester úr 
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javaslata, hogy az önkormányzat a pályázaton e homlokzat felújításával induljon. 
Gyakorlatilag az óvoda megépítése és a homlokzat megújítása következtében egy új 
közterület jöhet létre, melynek megvalósítási határideje 2020. december 31. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a pályázaton való indulás támogatását a 
határozati javaslat szerint. 
 
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 

51/2019. (IV. 17.) határozata 
 

NKA örökségvédelmi pályázata 
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatásáról 

Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és támogatja a határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 
 

 
9) Torbágyi Katolikus Plébánia kérelméről 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta a kért 4 millió Ft megítélését az általános tartalékkeret terhére. 
Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását az általa tett kiegészítéssel 
egybevéve. 
 
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 

52/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Torbágyi Római Katolikus 
Plébánia kérelméről szóló előterjesztést és támogatja a határozati javaslat elfogadását a 
kérelemben szereplő 4 millió Ft összeggel az általános tartalékkeret terhére.  
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10) A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló 
döntésről 
 

Szakadáti László: Javasolta, hogy az önkormányzat ne éljen a tartaléklistára kerülés 
lehetőségével, így a felszabaduló önrész összegét helyezze át az általános tartalékkeretbe. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az ’A’ jelű határozati javaslat elfogadását, 
miszerint a képviselő-testület nem tartja fenn a pályázatot a tartaléklista fennállásáig. 
 
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 

53/2019. (IV. 17.) határozata 
 

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a helyi piaccal kapcsolatos 
pályázatról szóló előterjesztést és az ’A’ jelű határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a 
képviselő-testület felé. 
 
11)  A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról 

 
dr. Kovács András: Tájékoztatást adott a közbeszerzés folyamatáról, mely európai uniós 
nyílt eljárás keretében zajlik. A részvételi szakaszban egy ajánlat érkezett be, melyet a bíráló 
bizottság megtárgyalt és támogatott, így az ajánlatkérési szakasz megindulhatott. Az 
ajánlattételi felhívás kiküldésre került, a részletes ajánlat a júniusi ülésre kerülhet 
beterjesztésre. Jelen előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tervezők javasolták a 
helyi buszjáratok lógóval vagy emblémával való megjelölését, mely az online felületen, 
jegyeken és bérleteken is megjelenik majd. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy ne kerüljön sor pályázati kiírásra. Amennyiben a bizottság 
mégis emellett dönt, úgy díjazásként javasolta a kétéves ingyenes bérletet, melynek előnye, 
hogy ezáltal helyben tartható a pályázók köre.  
 
Mester László: Javasolta, hogy 25 ezer Ft díjazásban részesüljön az első helyezett 
elnevezés ötletgazdája és 50 ezer Ft-ot kapjon a nyertes logó tervezője. Emellett egy havi 
ingyenes bérlet kerüljön kiosztásra valamennyi pályázó részére. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elvégzi a pályázatok előszűrését, így a legjobb 3 pályázatra lehet szavazni a 
közösségi oldalon. A teljes folyamat lebonyolítható a májusi képviselő-testületi ülésig, így a 
közbeszerzésen nyertes ajánlattevő már fel tudná használni a nyertes elemeket.  
 
Sólyomvári Béla: Egyetért Mester László javaslataival azzal a különbséggel, hogy az 
elnevezés nyertese 10 ezer Ft összegű díjat kapjon. Tekintettel arra, hogy további kérdés, 
javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását azzal, hogy az 1. helyezett grafika készítője 50 ezer Ft, az 1. helyezett 
elnevezés ötletgazdája 10 ezer Ft díjazásban részesüljön, ezenfelül valamennyi pályázó 
részére kerüljön kiosztásra egy havi helyi buszbérlet. 
 
Szavazás:  
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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 

54/2019. (IV. 17.) határozata 
 

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést. 
A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az első 
helyezett grafika készítője 50 ezer Ft, az első helyezett elnevezés ötletgazdája 10 ezer Ft 
díjazásban részesüljön. Ezenfelül valamennyi pályázó részére kerüljön kiosztásra egy 
hónapra szóló bérlet a helyi buszjáratra. 
 

 
12) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III.1.) költségvetési rendeletének 

módosításáról 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
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 

55/2019. (IV. 17.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, melynek megfelelően a Bizottság támogatja a módosító rendelet 
megalkotását. 
 
 
13) A Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet által végzett lakossági 

felméréssel kapcsolatos kérdésekről 
 
Lóth Gyula: Hétfőn kapta meg jegyző úrtól a felméréssel kapcsolatos vállalkozói szerződést. 
Maga a felmérés nagyon jól szerkesztett és összeállított, ellenben a kérdőív egy részre 
erőteljesen politikai tartalmú és személyében érinti a képviselő-testület minden tagját. Ezért a 
szerződésben lévő határidőkkel azonos időpontban kéri és javasolja a képviselők részére az 
anyag teljes megküldését, azaz 2019. április 25-ig az elektronikusan megkapott 
adatbázisokat, majd 2019. május 10-ig a végleges záró tanulmányt eredeti formában, 
melynek célja, hogy a képviselők ne egy már át- és feldolgozott anyagot kapjanak meg. 
 
Mester László: A kérdőíven szereplő kérdések nem nyilvánosak, mivel a felmérés 
keretében spontán válaszokat várnak. Öt évvel ezelőtt már volt egy ilyen jellegű felmérés, 
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melynek anyagát a képviselők természetesen megkapták, sőt, bemutató is volt az összesített 
anyagról azzal a céllal, hogy lássa az önkormányzati képviselő is, hogyan ítéli meg a 
lakosság az ő tevékenységét és munkáját. Lóth Gyula javaslatát teljességgel elfogadhatónak 
tartja és természetesen a képviselő-testület előtt nyilvános lesz az anyag. 
 
Lóth Gyula: Kérte a fenti javaslatáról való szavazás elrendelését. Jelezte továbbá, hogy a 
szerződésből kimaradt az összesített anyag bemutatásáról szóló rendelkezés. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatának 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 

56/2019. (IV. 17.) határozata 
 

A Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet által végzett felméréssel 
kapcsolatos kérdésekről 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy a Szociográf Piac- és 
Közvélemény-kutató Intézet által végzett felméréssel kapcsolatban az elektronikus 
formátumú adatbázisok és a záró tanulmány az érintett önkormányzati képviselők részére 
személyes érintettség okán eredeti formában kerüljön megküldésre a szerződésben lévő 
határidőkkel azonos időpontban. 
 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:46 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


