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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. szeptember 18. 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  
Barabás József  képviselő 
dr. Kovács András  jegyző  
Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető  
Mester László  kommunikációs tanácsadó 
Tóth Tamás   ifjúsági koordinátor 
Tajti László  helyi lakos, érdeklődő 
Zink Olivia  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság négy 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:07 órakor megnyitotta. Farkas-Gáspár Mónika 
bizottsági tag távollétét jelezte. A jegyzőkönyv hitelesítését ifj. Mohácsy István vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 7.) pont napirendről való levételét, helyére pedig 
új napirendi pont felvételét „Lovasság Sportegyesület sportcélú fejlesztésének támogatási 
kérelméről” címmel, és az így módosított napirendet bocsátotta szavazásra. 

Szavazás: 

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

 

Végleges napirend: 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi munkájáról 

3) A Rákóczi szövetség beiratkozási program támogatásáról 

4) Barabás József képviselői előterjesztéséről 
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5) Ügyfélfogadással kapcsolatos panaszról 

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

módosításáról 

7) Lovasság Sportegyesület sportcélú fejlesztésének támogatási kérelméről 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon 
felhasználható egyenleg a mai napon 2.134.222 eFt. Az elkülönített pénzeszközök 
bankszámláinak egyenlege 167,13 mFt. A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások 
összege 1.581 eFt, kiegyenlítésük folyamatban van. Jelen bizottsági időszakban nincs olyan 
napirendi pont, amely a költségvetésre közvetlenül hatást gyakorolna.  
 
Benedek Marianne: A legutóbbi, júniusban kiadott tájékoztatóhoz képest az 
önkormányzatnak másfél milliárd forint adóbevétele keletkezett, ezáltal az éves adóbevételi 
tervhez viszonyítva a teljesítés mértéke 86,5%. Az iparűzési adót tekintve a naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó adóalanyoktól 152 millió Ft befizetés várható, míg a fennmaradó 
320 millió Ft az eddigi tapasztalatok alapján a decemberi feltöltések során fog befolyni.  
 
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 

132/2019. (IX. 18.) 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 Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi munkájáról 

dr. Kovács András: Kérte, hogy a napirend tárgyalása során a pótanyagként kiküldött 
beszámolót vegye alapul a bizottság. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a beszámolóban a béremelés szükségességét hangsúlyozó 
bekezdést követően kerüljön feltüntetésre az alábbi kiegészítő javaslat: „Fontosnak tartjuk 
megemlíteni, hogy bizottságunkon minden esetben probléma nélkül mentek át olyan 
javaslatok, melyekben túlárazott beruházások lettek megrendelve (pl. buszmegállók 
kiépítése), jóváhagytuk a közbeszerzések kiírását valós közbeszerzési adatok ismerete 
nélkül és több esetben is úgy javasoltunk szerződéskötést a képviselő-testületnek, hogy a 
szerződés sem láttuk.” Véleménye szerint mind a három tényállás igaz. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy a Lóth Gyula által tett 
szövegszerű javaslat szerepeljen a beszámoló végleges szövegében. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta a Lóth Gyula által tett szövegszerű javaslat beszámolóban 
történő megjelenítését. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

133/2019. (IX. 18.) határozata 
 

Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi munkájáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2019. évi munkájáról szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé.  

 
3) A Rákóczi Szövetség beiratkozási program támogatásáról 
 
Szakadáti László: Javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is támogassa az 
önkormányzat a program megvalósítását. 
 
Lóth Gyula: Tájékoztatást kért Tóth Tamás ifjúsági koordinátortól, nem okoz-e problémát a 
támogatási összeg ifjúsági koncepció céljára elkülönített keret terhére történő megítélése? 
 
Tóth Tamás: Saját maga javasolta a keret felhasználását a program megvalósítására, mivel 
az eredetileg megjelölt célra a keretösszeg nem került teljes mértékben elköltésre. A 
program mindenképp hasznos és támogatandó. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, 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 

134/2019. (IX. 18.) határozata 
 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
programjának támogatásáról szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
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4) Barabás József képviselői előterjesztéséről 
 
Lóth Gyula: Kérte a bizottság támogatását abban, hogy a képviselő által benyújtott kérés 
beterjesztésre kerüljön a képviselő-testület elé. A témában korábban már folytatott 
személyes egyeztetést Mester Lászlóval, melynek tükrében a kérelem számára is teljesen 
elfogadható. 
 
Barabás József: Megköszöni, ha a bizottság támogatja az általa megfogalmazott 
előterjesztést és határozati javaslatot, mert véleménye szerint ez így tisztességes és 
becsületes. Reményét fejezte ki, hogy az abban foglaltak érvényesülni fognak az október 13-
i választásokig. 
 
dr. Kovács András: Pontosítást kért arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslat 2) 
pontjában csak a Helyi Választási Bizottságnál bejelentett képviselő-jelölttel és polgármester-
jelölttel nem közölhet interjút a két médiaszolgáltató, vagy mindez a korlátozás kiterjed az 
aktív képviselőkre és polgármesterre is?  
 
Barabás József: Úgy tisztességes, ha a határozati javaslat kiterjed a jelenlegi aktív 
képviselőkre és polgármesterre is. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 
annak 2) pontja kibővül a jelenlegi aktív képviselők és polgármester körével. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta a határozati javaslat elfogadását, melynek 2) pontja kibővítésre 
került a jelenlegi aktív képviselők és polgármester körével. 
 
5) Ügyfélfogadással kapcsolatos panaszról 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a beterjesztő, amennyiben szót kér, hozzászólhasson a 
témához. A bejelentés tárgyát képező ügyfélfogadás elmaradásával kapcsolatban a 
problémát abban látja, hogy későn, előző nap este került fel az erről szóló tájékoztatás a 
város honlapjára. Kérte Mester Lászlót, keresse vissza a honlapra való információfeltöltés 
pontos időpontját. Véleménye szerint a problémát az jelenti, ha nincs kinevezve, kit kell 
keresni abban az esetben, ha a polgármester és az alpolgármester urak nem elérhetőek, 
illetve nem időben jelenik meg az erről szóló tájékoztatás. 
 
Tarjáni István: A fogadóórán megjelent személyt aljegyző úr fogadta és a panaszát 
rögzítette, tehát a panaszbejelentés nem ütközött akadályba. 
 
Lóth Gyula: A beadvány nem arról szólt, hogy a bejelentő nem tudott panaszt tenni. 
 
Mester László: A tájékoztató bejegyzés előző nap 13:10 órakor jelent meg a honlapon. 
 
Lóth Gyula: Visszavonja a késő esti kihirdetésre vonatkozó állítását, viszont véleménye 
szerint nem túl jó eljárás 13:10 órakor feltenni a honlapra a hirdetményt. 
 
Mester László: Egyetért. Azonban egy olyan, szerdai napra szóló váratlan esemény merült 
fel, melyről a polgármester csak előző napon kapott értesítést, korábban erről nem volt 
tudomása. Ezért került kihirdetésre a tájékoztató ilyen késői időpontban. 
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Sólyomvári Béla: Meglátása szerint alapvetően minden rendben volt, viszont egy rendkívüli, 
váratlan esemény jött közbe, melyre nem lehetett előre felkészülni. Tekintettel arra, hogy 
további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta 
az alábbi megfogalmazást: a bizottság megvizsgálta a kialakult helyzetet, bocsánatot kér a 
bejelentéstevőtől, egyúttal megállapítja, hogy a panaszra okot adó körülmény egy előre nem 
látható esemény következtében alakult ki. 
 
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 

135/2019. (IX. 18.) határozata 
 

Ügyfélfogadással kapcsolatos panaszról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megvizsgálta a panaszbejelentést és elnézést 
kér Tajti László panasztevőtől a kialakult helyzet miatt. A Bizottság megállapította, hogy egy 
váratlan, előre nem látható esemény következtében alakult ki a panaszra okot adó 
körülmény. 
 
 
6) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III.1.) költségvetési rendeletének 

módosításáról 
 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy érdemi kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

136/2019. (IX. 18.) 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. 
 

 
7) Lovasság Sportegyesület sportcélú fejlesztésének támogatási kérelméről 
 
Tarjáni István: Közvetlenül a bizottság ülése előtt kereste meg a Lovasság Sportegyesület 
képviselője a helyben kiosztott levélben megfogalmazott kéréssel. Mivel nem biatorbágyi 
székhelyű szervezetről van szó, az SZMSZ szerint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság átruházott hatáskörben dönt a támogatási kérelem elbírálásáról. Az önrészt illetően 
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az önkormányzat nem tud támogatást biztosítani, azonban továbbra is nyitott az egyesülettel 
való együttműködésre és egyetért a fejlesztéssel. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy amikor 
az iskolai testnevelés keretében a képviselő-testület támogatta a lovasoktatást, a Lovasság 
Sportegyesület ajánlata került elfogadásra, mely azonban egy rendkívüli esemény miatt nem 
valósult meg. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a támogatási kérelem átruházott hatáskörben történő 
elutasítását a Tarjáni István által felvázolt szempontok figyelembevételével. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

137/2019. (IX. 18.) határozata 
 

Lovasság Sportegyesület sportcélú fejlesztésének támogatási kérelméről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Biatorbágy 
Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/C. sz. 
mellékletében foglalt felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva a Lovasság 
Sportegyesület sportcélú fejlesztésre irányuló támogatási kérelmét megtárgyalta és 
megállapította, hogy a támogatás biztosításához jelenleg anyagi forrás nem áll 
rendelkezésre az önkormányzat költségvetésében. A fejlesztéssel ugyanakkor egyetért, azt 
a város szempontjából fontosnak tartja és nyitott a további együttműködésre. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, 15:33 órakor a bizottsági ülést 
berekesztette, majd köszönetet mondott a tagoknak és a résztvevőknek az elmúlt öt évben 
végzett bizottsági munkájáért.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  ifj. Mohácsy István 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


