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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. május 22. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla   bizottság elnöke 
Koleszár Kázmér  bizottság tagja 
Lóth Gyula  bizottság tagja 
ifj. Mohácsy István  bizottság tagja 
 
Tarjáni István  polgármester 
Szakadáti László  alpolgármester  
dr. Kovács András  jegyző  
Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető  
Mester László  kommunikációs tanácsadó 
Miklós Krisztina   kabineti irodavezető 
Dr. Tóth Márton   ügyvezető, Média Kft. (2. napirendi pontig) 
Rumi Imre  főépítész (11. napirendi pontnál) 
Zink Olivia  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság négy 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:05 órakor megnyitotta. Farkas-Gáspár Mónika 
bizottsági tag távollétét jelezte. A jegyzőkönyv hitelesítését Koleszár Kázmér vállalta el. 
Kérte a napirendhez kapcsolódóan az esetleges javaslatok megtételét. 
 
dr. Kovács András: A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével való egyeztetést 
követően javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 5. pont napirendről való levételét és 
június hónapban való megtárgyalását. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra 
bocsátotta a fenti javaslattal módosított napirend elfogadását. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

 

 

 



2 
 

Végleges napirend: 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli 

beszámolójáról 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

4) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

5) Sándor-Metternich kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás kiírásáról 

6) Biatorbágy, Nagy utca452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az 

ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – 

közbeszerzési eljárás kiírásáról 

7) Ovi-foci pályázatról 

8) 2019. évi új utak építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 

9) A helyi piaccal kapcsolatos pályázat költségvetési keretéről 

10) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

11) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról 

12) Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú 

programjának elvi támogatásáról 

13) A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelméről 

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

módosításáról 

15) „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton sétány menti sportpark és 

játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 

vonatkozóan” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés keretében 

16) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról – zárt ülés keretében 

17) „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozásáról – zárt ülés keretében 

18) „Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról - zárt ülés keretében 

19) „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozásáról – zárt ülés keretében 

20) Pest Megyei Kitüntetésekről – „Kulturált Települési Környezet Díj” – zárt ülés keretében 

21) Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem 

képviselő tag választása az Egészségügyi és Szociális Bizottságba, valamint a 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról 

való lemondás és új Felügyelő bizottsági tag választása – zárt ülés keretében 
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1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon 
felhasználható egyenleg a mai napon 1.976.610 eFt. Az elkülönített pénzeszközök 
bankszámláinak egyenlege 167,13 mFt. A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások 
összege 2.585 eFt, kiegyenlítésük folyamatban van. Az előterjesztés felsorolja azokat az 
aktuális napirendeket, amelyek a költségvetésre hatást gyakorolhatnak: a Gólyafészek 
Bölcsőde, a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ külön kérelmét, az önkormányzati szőlő éves művelési és pénzügyi 
tervéről szóló kérelmet, továbbá a Kutya-hegyen lévő illegális hulladék lerakat felméréséről 
és megszüntetéséről szóló javaslatot. Valamennyi tétel az általános tartalékkeretet fogja 
terhelni, amennyiben megszavazásra kerül. 
 
Benedek Marianne: Az adóbevételek tekintetében a múlt havi ülés óta számottevő változás 
nem történt, de ebben az időszakban ez nem is várható. A múlt havi tájékoztatóhoz képest 
30 millió Ft-tal nőtt az adóbevétel. A 2018. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása már 
megkezdődött, melyek benyújtási határideje május 31. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további 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 

59/2019. (V. 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. 

2) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli 
beszámolójáról 

Lóth Gyula: Kérdései az alábbiak: pénzügyileg jól értelmezi-e, hogy a cég nyereséges volt 
és ebből képződött az eredménytartalék? Az eredménytartalékot ilyen minőségében hogyan 
számítjuk be az idei évi költségvetésbe? Miből adódik az értékesítés nettó árbevételének 30-
40% körüli csökkenése? Miből adódik a 79 ezer Ft összegű munkavállalókkal szembeni 
követelés? 

Dr. Tóth Márton: A munkavállalókkal szembeni követelés esetében munkabér-előlegről van 
szó. A kft. jegyzett tőkéje valamivel 7 millió Ft fölött van. A cég üzleti évének finanszírozása 
nem egyezik meg a pénzügyi-számviteli üzleti évvel. Tehát a támogatási szerződés szerint 
az éves támogatást a következő év március 15.-ig lehet felhasználni és az összeg 
felhasználásra is került.  A reklámbevétel nem változott, azonban a fizetési ütemezése 
átcsúszott a következő üzleti évre, melyet az üzleti terv összeállításakor figyelembe is vettek. 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, a 
vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
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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 

60/2019. (V. 22.) határozata 
 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi- 
számviteli beszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágyi 
Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolóját. 
 
 
3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal 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 

61/2019. (V. 22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és 
támogatja a rendelet megalkotását.  

 
4) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
Lóth Gyula: A jelentés első oldalának alulról a második bekezdésében foglaltak alapján jól 
értelmezi-e, hogy a belső ellenőrzés kiterjedt a 2011. évi info törvény által előírt 
kötelezettségek betartására? Az infotörvény mellékletét alapul véve megvizsgálta a város 
weboldalát és rövid időn belül három jelentős hiányosságot is talált, így felmerül a kérdés, 
konkrétan mit vizsgált a belső ellenőr?  
 
dr. Kovács András: Nem tudja, a belső ellenőr a honlapot milyen tüzetességgel és 
tartalommal vizsgálta meg, azonban a közzétételi listát valóban aktualizálni kell, melyre 
intézkedéseket fog tenni. 
 
Sólyomvári Béla: Fentiek alapján nem biztos, hogy el kellene fogadni a jelentést.  
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a bizottság ne tárgyalja tovább a napirendet, helyette kérje fel a 
belső ellenőrt, hogy a soron következő ülésre pontosítsa a belső ellenőrzési jegyzőkönyvet, 



5 
 

mely fókuszterületeket vizsgált az infotörvény alapján. Egyúttal kérte, hogy a város 
közzétételi oldala kerüljön aktualizálásra.  
 
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 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 

62/2019. (V. 22.) határozata 
 

Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést és felkérte 
a belső ellenőrt, hogy a soron következő bizottsági ülésre a jelentésben jelölje meg azokat a 
fókuszterületeket, amelyeket az Info törvény rendelkezései alapján vizsgált meg. 
 
5) Sándor-Metternich kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás kiírásáról 
 
Lóth Gyula: Érdeklődött, milyen okból szerepel az anyagban műfüves pályaburkolat, hiszen 
az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy az oktatási intézmény inkább a rekortán 
burkolatot támogatná. 
 
Tarjáni István: Egyeztetésre került sor a pályát használó intézmények vezetőivel, illetve a 
testnevelő tanárokkal, melynek eredményeképpen született meg a döntés a műfüves 
pályaburkolat mellett. Ez egy labdajátékokra optimalizált műfű, amelynél fontos, hogy 
pattanjon a labda, ráadásul a kivitelezése is olcsóbb olyannyira, hogy a fennmaradó 
összegből a sportpálya körül egy futópálya is kialakítható, így a műfüves borítás kap egy 
közvetlen védelmet.  
 
Lóth Gyula: Teljesen érthető a választás. Érdeklődött, hogy a képviselő-testületi ülésre 
kiküldésre kerül-e a közbeszerzési kiírás, illetve a szerződés? Kérte, hogy a tételes anyagba 
kerüljön be a műfüves pálya leírása. 
 
Tarjáni István: Igen, kiküldésre kerül. 
 
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 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

63/2019. (V. 22.) határozata 

„A Sándor-Metternich kastély udvarában új sportpályák építése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

6) Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az 
ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

Lóth Gyula: Érdeklődött, hogy a közbeszerzési kiírás és a szerződés a képviselő-testület 
ülésére kiküldésre kerül-e? 
 
Szakadáti László: A Nagy utca 29. szám alatti épületbe nemrég pakoltak át a Nagy utca 31. 
szám alól, tehát gondosodni kell a telepakolt épület kiürítéséről. Kérte, a műszaki osztály 
készítsen tervet arról, hogy minden tárgy épségben kerüljön áthelyezésre egy megfelelő 
helyre. 
 
Tarjáni István: Erről természetesen tájékoztatást kapnak az érintett felek. 
 
Sólyomvári Béla: Ezt az észrevételt mindenképpen figyelembe kell venni, kérte a 
polgármester intézkedését az ügyben. Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás 
nem merült fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását 
azzal, hogy a polgármesteri hivatal intézkedjen az ingatlan kiürítése ügyében. 
 
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 

64/2019. (V. 22.) határozata 
 

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és ezzel 
összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési 

eljárás kiírásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. A 
Bizottság felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy intézkedjen a Nagy utca 29. számú ingatlan 
kiürítése ügyében. 

7) Ovi-foci pályázatról 
  
Lóth Gyula: Érdeklődött a műfű típusa iránt, illetve észrevételt tett, miért ovi-foci pályázat az 
előterjesztés címe, miközben a kiírás alapján nincs köze a focihoz? 
 
Tarjáni István: A műfűvel kapcsolatban pontos műszaki tartalmat most nem tud adni, 
viszont a képviselő-testületi ülésre kiküldésre kerül.  
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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 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 

65/2019. (V. 22.) határozata 
 

Ovi-foci pályázatról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az Ovi-foci pályázatról szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé. 

 
8) 2019. évi új utak építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Lóth Gyula: A műszaki leírás második pontjában szerepel, hogy a végzendő beavatkozások 
a Szent László utcában a Búzavirág utca és a Boldog Gizella utca közötti szakaszt érintik. 
Véleménye szerint a képviselő-testületi döntés nem erről szólt. Utolsó mondatként szerepel 
továbbá, hogy az első változat valósítandó meg, melyről pontosabb információt kért. 
 
Tarjáni István: Az útépítés kiterjesztésre került erre a szakaszra. Az említett első és 
második változatról a műszaki osztály tud bővebb tájékoztatást nyújtani. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a képviselő-testületi ülésre a fenti kérdései kerüljenek tisztázásra. 
Szintén a második részben szerepel a midibusz közlekedéshez felállítandó három 
buszmegálló megépítése. Érdeklődött, hogy a közbeszerzési kiírásban ez miként fog 
szerepelni, illetve a buszmegállókra vonatkozóan van-e bármiféle továbblépés az utolsó 
kiküldött anyaghoz képest? 
 
Tarjáni István: A képviselő-testületi ülésre ez is melléklete lesz a közbeszerzési 
dokumentációnak.  
 
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 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 

66/2019. (V. 22.) határozata 
 

„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, 
buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és támogatja a határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 
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9) A helyi piaccal kapcsolatos pályázat költségvetési keretéről 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy 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 

67/2019. (V. 22.) határozata 
 

A helyi piaccal kapcsolatos pályázat költségvetési keretéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a helyi piaccal kapcsolatos 
pályázat költségvetési keretéről szóló előterjesztést és támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  

10)  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 

Czuczor Orsolya: Észrevételt tett, miszerint nem szerepel a költségvetésben pályázati 
önerő tartalékkeret, amit a határozati javaslat megterhelne, így az általános tartalékkeretet 
javasolta forrásként megjelölni. 
 
Szakadáti László: Úgy véli, érdemes a pályázaton elindulni. A terv olyan megoldásokat 
tartalmaz, mely meggátolja, hogy a csapadékvíz állandóan kárt okozzon és jól alkalmazható 
a város többi pontján is.   
 
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 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 

68/2019. (V. 22.) határozata 
 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
Kossuth Ferenc – Kossuth Lajos utcák felújítása 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a módosítással, hogy a vállalt 
önerő összegét az általános tartalékkeret terhére javasolja biztosítani. 
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11) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról 

 
Lóth Gyula: A napirendi pont kapcsán múlt hónapban a bizottság tett egy javaslatot. 
Érdeklődött, miért került ismételten napirendre? 
 
Tarjáni István: A legutóbbi bizottsági ülésen szabadság miatt nem tudott részt venni. A 
„Biatorbágyért” kitüntetés keretében valamilyen módon ugyan lehetne szerepeltetni 
építészettel kapcsolatos díjazást, azonban ezt nem tartja jó megoldásnak. Javasolta a 
bizottságnak egy külön díj alapítását e célra. A javaslatból kiderül, hogy nem kötött a díj 
adományozása, akár sok év is eltelhet úgy, hogy nincs olyan terv vagy épület, amely 
kiérdemelné a díjat. Úgy ítéli meg, hogy a város fejlődéséhez és a városi léthez 
hozzátartozik, hogy az építészet kategóriában külön díjban részesíti azokat, akik e téren 
maradandót alkotnak. A díj odaítélésénél a tervtanácsnak is fontos szerepe lehet. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a díj középületekre, közterületekre vonatkozzon. Emellett 
bővebb információt kért a tervtanács működéséről. 
 
Tarjáni István: A helyi tervtanács a megyei és országos építészeti tervtanácshoz hasonlóan 
működne, tehát a tervtanács tagjainak száma jelentősen meghaladja a meghívottak számát 
és abban az esetben részesülnek díjazásban, ha az ülésen részt vesznek. A főépítész 
vetésforgószerűen hívja meg a tervtanácsba a tagokat. Javasolta, hogy a Biatorbágy 
Városépítészetéért Díj ne csak középületekre vonatkozzon, hanem magánépületekre és 
gazdasági területre is kiterjedhessen. 
 
Lóth Gyula: A tervtanácsról szóló rendelettervezet 5.§ (2) pontjában szerepel, hogy a 
tervtanácsban nem vehet részt, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Erről ki 
hoz döntést? További kérdése, hogy a városépítészeti díj kapcsán ki dönt a kitüntetés 
odaítéléséről? A rendelettervezet ugyanis erről nem tesz említést.  
 
Rumi Imre: A városépítészeti díjat nem szűkítené le kizárólag középületekre, hiszen a 
magánépületek megjelenése, látványa a közösségé. Tehát, hogy miképpen jelenik meg egy 
épület a városi környezetben, az közérdekű kérdés. Az biztos, hogy kimagasló építészeti 
alkotás vagy tevékenység kell ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen javaslat megszülessen valaki 
személyére. A tervtanácsot illetően valóban rotációs rendszerben kerülnek meghívásra a 
tagok, melyek száma kb. 3 főt tesz ki ülésenként. Az ülésre olyan tag nem kaphat megbízást, 
akinél összeférhetetlenség áll fenn, illetve akitől nem várható el az ügy tárgyilagos 
megítélésre. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a tervtanácsról szóló rendelettervezet 5.§ (2) pontja kerüljön 
törlésre. 
 
Sólyomvári Béla: Megállapította, hogy az előterjesztő a javaslatot befogadta. 
 
Czuczor Orsolya: A helyi tervtanácsról szóló rendelettervezet 4.§-a rendelkezik arról, hogy 
a tárgyalt napirendek után tiszteletdíj illeti meg a résztvevő tagot. Ki határozza meg, hogy 
évente hány napirendet tárgyal a tervtanács, illetve mekkora összeg kerüljön 
meghatározásra a költségvetésben erre a célra? Lehetne-e alkalmankénti díjazást 
alkalmazni? 
 
Rumi Imre: Tervtanácsok esetében az általános gyakorlat a napirendenkénti díjazás. 
Általában a költségvetésben a tervtanácsok működésére egy keretösszeg van 
meghatározva, mely szükség esetén év közben költségvetés módosítás keretében 
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rendszeresen korrigálható. Előre ugyanis nem lehet kalkulálni azzal, hány napirendet fog 
megtárgyalni év közben a tervtanács. 
 
dr. Kovács András: A Biatorbágy Városépítészetéért Díj adományozásáról – ahogy az 
összes többi kitüntetés esetében is - természetesen a képviselő-testület dönt. A tervtanács 
létrehozásával szükségessé válik az idei évi költségvetésben erre a célra forrást elkülöníteni, 
így kérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a tagok tiszteletdíjára vonatkozóan, melynek 
maximuma alkalmanként egy mérnöki napidíj legyen. 
 
Sólyomvári Béla bizottsági elnök 16:10 órakor az üléstermet elhagyta és visszatértéig 
Koleszár Kázmért bízta meg az ülés átmeneti vezetésével. 

 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a tervtanács tagjainak kinevezése a képviselő-testület 
hatáskörébe kerüljön, tehát egy zárt ülés keretében a javaslatok alapján a képviselő-testület 
döntsön arról, ki válik a tervtanács tagjává, majd az egyes tervtanácsi ülésre annak elnöke 
hívja meg a kiválasztott tagokat. 
 
Koleszár Kázmér: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatának elfogadását. 
 
Szavazás:  
A bizottság 1 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (3 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta, hogy a tervtanács tagjait a polgármester helyett a képviselő-
testület válassza meg. 
 
Koleszár Kázmér: Másodjára szavazásra bocsátotta a helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendelettervezet elfogadását az 5. § (2) bekezdés törlése mellett. A 
bizottság a tervtanács tagjainak díjazásáról, a kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról 
a következő ülésén részletesen tárgyalni kíván. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (3 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

69/2019. (V. 22.) határozata 
 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság kérte, hogy a rendelet-tervezetből az 5. § 
(2) bekezdés kerüljön törlésre. A Bizottság támogatja a tervtanács létrejöttét azzal, hogy a 
díjazás és elszámolás feltételrendszerét, költségvetésben történő szerepeltetését a 
következő ülésén részletesen tárgyalni kívánja.  
 
Koleszár Kázmér: Harmadjára szavazásra bocsátotta a Biatorbágy Városépítészetéért Díj 
megalapításának támogatását és a kapcsolódó rendelettervezet elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (3 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
70/2019. (V. 22.) 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 Biatorbágy Városépítészetéért 
Díj megalapítását indítványozó előterjesztést, melynek megfelelően támogatja a Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) számú, a kitüntetések, cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 
 
12) Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú 

programjának elvi támogatásáról 
 
dr. Kovács András: Röviden ismertette, hogy egy működési engedéllyel nem rendelkező 
oktatási intézményről van szó, így az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) azt javasolta, 
hogy az előterjesztés a működési engedély birtokában kerüljön vissza megtárgyalásra a 
bizottság elé. Az alapítvány legnagyobb problémája, hogy nem talál megfelelő helyszínt az 
oktatási intézmény számára. A kérelmező elmondása szerint jelenleg egy ajánlattal 
rendelkezik, a Biatorbágy, Rozália Parkban működő REHAU cég épületének legfelső szintje 
üresen áll, melynek bérleti díja havonta kb. 1,3-1,4 millió Ft lenne, és amelynek 
finanszírozására nem rendelkezik fedezettel. Ennek bérleti díjára kért önkormányzati 
támogatást, vagy bármilyen másik iskolai célra megfelelő önkormányzati ingatlant. 
 
Sólyomvári Béla bizottsági elnök 16:22 perckor visszatért a bizottság ülésére. 
 
Lóth Gyula: Jogi szempontból érdeklődött, hogy dönthet-e előre a képviselő-testület az elvi 
támogatás biztosításáról? Hiszen nem mindegy, miként nyújtja be az alapítvány az iskolai 
engedélykérelmet. Amennyiben a meghatározott feltételeket az alapítvány teljesíti, akkor az 
előterjesztés újra megtárgyalható. 
 
Tarjáni István: A tervezett iskolának jelenleg nincs pedagógiai programja, így elvi 
támogatást nem adhat az önkormányzat. Jogi szempontból tekintve pedig ingatlan 
hiányában nem adható működési engedély. 
 
dr. Kovács András: A működési engedélykérelmet megelőzően az alapítványnak 
elsősorban az iskolai oktatási feltételeknek megfelelő helyet kell találnia. Véleménye szerint 
a REHAU cég épületének legfelső szintje erre nem alkalmas. Egy alapítvány legfőbb célja 
az, hogy az alapító a célhoz szükséges forrást, illetve eszközöket biztosítsa. Ez jelen 
esetben teljes mértékben hiányzik, hiszen az alapítvány képviselőjének elmondása szerint 
gyakorlatilag semmilyen pénzügyi forrás nem áll rendelkezésükre. Az önkormányzat pedig 
nem tud oktatásra alkalmas ingatlant biztosítani. Önmagában az alapcél - a sajátos nevelési 
igényű gyermekek oktatása nem hagyományos tanrend szerint - támogatandó, azonban a 
cél megvalósíthatóságát kezdetlegesnek ítélte az OKB. 
 
Czuczor Orsolya: Mivel a működési engedély megszerzéséhez bérleti szerződéssel kell 
rendelkezni, melyre jelen esetben az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia, így nem 
elvi döntésről van szó, hanem önkormányzati kötelezettségvállalásról. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatának 
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elfogadását, miszerint a működési engedély birtokában kerüljön sor a kérdés 
megtárgyalására. 
 
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 

71/2019. (V. 22.) határozata 
 

A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú 
programjának elvi támogatásáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Lélegző Képző Központ 
Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról szóló 
előterjesztést és egyetért az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatával, miszerint a 
bizottság a kérdés tárgyalására, az iskola elvi és gyakorlati támogatására, a közoktatási 
szakértői kérdések megválaszolására akkor kíván visszatérni, amikor az Alapító rendelkezik 
az iskola létrehozásához szükséges engedéllyel.  
 
 
13) A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelméről 

 
Lóth Gyula: Javasolta a bizottságnak, hogy ’C’ verzióként döntsön arról, amennyiben a 
Nagy utca 22. szám alatti ingatlanra nem érkezik érvényes pályázat, akkor a kérelmet 
automatikusan újratárgyalja a bizottság. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az ’A’ jelű határozati javaslat elfogadását, miszerint az 
önkormányzat nem tud a célra ingatlant biztosítani. Majd szavazás eredményének 
függvényében szándékozik a ’C’ javaslatot szavazásra bocsátani. 
 
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 
72/2019. (V. 22.) határozata 

 
A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelme 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Lélegző Képző Központ 
Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelméről szóló előterjesztést és az „A” jelű határozati 
javaslat elfogadását támogatja. 
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14) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III.1.) költségvetési rendeletének 
módosításáról 

 
Czuczor Orsolya: Kérte a bizottság engedélyét arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület 
ülésére beterjesztésre kerülő előterjesztés tartalmazhassa azokat a kérelmeket is, amelyek a 
májusi bizottsági tárgyalások során pozitív elbírálásban részesültek. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását, Czuczor 
Orsolya kérésének befogadásával. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal 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 

73/2019. (V. 22.) 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. 
 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:41 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Koleszár Kázmér 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


