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Előterjesztés  
 

Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájáról 
 
 

A tavalyi év volt ebben a választási ciklusban az első olyan esztendő, amikor a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság az év egésze során meg tudta tartani üléseit. Az év során a Bizottság 14 
alkalommal tanácskozott, 9 ülést tartott a munkatervének megfelelően, 5 ülést pedig a munkaterven 
kívül. A Bizottság összesen 364 napirendet tárgyalt és 395 határozatot hozott: az ülések részletes 
részvételi és határozathozatali statisztikája e beszámoló mellékletét képezi. A bizottság által nyílt 
ülésen meghozott határozatok és azok vitája a város hivatalos honlapján – a bizottsági elnök által 
jegyzett és egy bizottsági tag által hitelesített – jegyzőkönyvi formában, a bizottsági jegyzőkönyvek 
almenüben bárki számára hozzáférhetőek. 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022-ben is elsősorban az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatkörében a Képviselő-testület számára készült előterjesztések véleményezését, az ezekkel 
kapcsolatos javaslatok megfogalmazását végezte el. Érdemes kiemelni ezek közül – a teljesség 
igénye nélkül – a Nyugati lakóövezet hármas ütemére vonatkozó változtatási tilalom elrendelését, a 
Forrás-utcai projekt kérdéseit, az ívóvíz-kapacitás biztosítását, az önkormányzati rendészet 
felállítását vagy a Meggyfa utca, illetve a Hunyadi utca felújítását. 
 
A Bizottság saját hatáskörében döntött a nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 
igényéről, valamint az Összefogás Építési Alap pályázatának kiírásáról. A pályázatok elbírálásáról a 
tervezett összeghatár javasolt átlépése miatt már a Képviselő-testület hozta meg a végső 
határozatot. Számos ügyben éltünk a saját és kiegészítő javaslattétel lehetőségével. Ide tartozik 
például a költségvetési koncepció tárgyalásánál a Nagy utca 33. felújításának, illetve az ifjúsági ház 
kijelölésének és tervezésének kérdése, amelyek változatlanul aktuálisak. Örömünkre szolgál, hogy 
korábbi javaslatunk nyomán idén elindulhatott a Városközpont közösségi tervezése. A 
forgalomtechnikai kérdések – Váczi Andrással együttműködve – ebben az évben is több bizottsági 
döntést igényeltek. Foglalkoztunk például a József Attila utca eredeti forgalmi rendjének 
helyreállításával, 23 forgalomcsillapító küszöb elhelyezését kértük, külön napirend volt a Forrás utca 
és Táncsics utcák forgalomcsillapításának kérdése. 
 
Számos indítvánnyal módosítottuk a tavalyi nyári karbantartási feladatok listáját. A Csokonai és a 
Varga rektor utcák tervezett rekonstrukciója kapcsán kértük a 416. hrsz. számú telek közparkká 
nyilvánítását. Foglalkoztunk a tavalyi játszótér-felújítások keretében a Géza fejedelem utcai játszótér 
felújítása, valamint a Peca-tavi közösségi tér megújítása mellett a Fő téri játszótéren elhelyezendő 
speciális, mozgáskorlátozott gyermekek számára használható játszóeszköz telepítésével is, 
amelynek végrehajtása még várat magára. Állást foglaltunk a járdaépítés tervezett sorrendjéről, 
kezdeményeztük hat új gyalogátkelőhely elhelyezésének vizsgálatát, valamint a Sóskúti úton a 
városba érkező forgalmat csillapító műtárgy elhelyezésének megtervezését is kértük. 
 
A Képviselő-testület munkájának előkészítésére vonatkozó alapvető feladataink mellett a Bizottság 
egyes kérdésekben a fórum szerepét is betöltötte. Példaként említhető a Herceghalom felé vezető 

http://www.biatorbagy.hu/


főút melletti nádast természetvédelmi területté nyilvánítandó – máig függőben lévő – javaslattal 
kapcsolatban Radnai János, az egyik tulajdonos meghallgatása, a Fészek Csillag Alapítvány 
kérelmével kapcsolatos tárgyalás lefolytatása, valamint a Szentháromság téri iskolaépület területén 
építendő tornacsarnok körüli helyzet folyamatos nyomon követése, amellyel kapcsolatban Fűzy 
András, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöke több alkalommal volt a Bizottság vendége. 
 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 2022. évi munkájában való részvételért a bizottság tagjainak, az önkormányzati 
intézményeink vezetőinek, az üléseinken résztvevő civil szervezeti vezetőknek és polgároknak, 
valamint a polgármesteri hivatal munkatársainak: dr. Hajdu Boglárka és dr. Szabó Ferenc jegyzők, 
illetve Mező Judit, a műszaki osztály vezetője mellett Zink Olivia referensünknek, aki tavaly is 
rendkívül precíz munkával segítette az ülések előkészítését és a jegyzőkönyvek létrejöttét. 
 
Biatorbágy, 2023. január 15. 
 
      
 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 
elnök 



 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi statisztikái: 

 
A Bizottság 2022. január és december közötti időszakban 9 munkaterv szerinti (r.) és 5 rendkívüli (rk.) ülést tartott. Ezeken összesen 364 napirendet tárgyalt és 
összesen 395 esetben hozott határozatot a bizottság.  
 

 
Tagok/Ülések 

január 25. 
 r. nyílt 

január 25. 
r. zárt  

február 22. 
k. nyílt 

február 22. 
r. zárt 

március 07. 
rk. nyílt 

március 07. 
rk. zárt 

március 29. 
r. nyílt 

március 29. 
r. zárt 

árpilis 26. 
r. nyílt 

árpilis 26. 
r. zárt 

Nánási-Kézdy Tamás      jelen jelen jelen jelen jelen jelen      jelen     jelen     jelen         jelen 
 ifj. Mohácsy István   jelen    jelen    jelen    jelen jelen jelen jelen távol jelen jelen 

Lóth Gyula   jelen    jelen    távol    távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Bodorkos Ádám  távol   távol   jelen   jelen távol távol jelen jelen jelen jelen 
Horváth András jelen    jelen    távol    távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Sabján Csilla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kosáry János jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kis Levente jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Ulicza Máté jelen jelen jelen jelen távol távol távol távol jelen jelen 

Tárgyalt napirendek 
száma: 

42 5 36 3 3 1 33 2 22 8 

Hozott határozat. száma: 45 7 38 4 3 1 37 2 22 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tagok/Ülések 

május 24. 
 r. nyílt 

május 24. 
r. zárt  

június 15. 
rk. nyílt 

június 15. 
rk. zárt 

június 28. 
r. nyílt 

június 28. 
r. zárt 

július 19. 
rk. nyílt 

július 19. 
rk. zárt 

augusztus 
30. 

rk. nyílt 

augusztus 
30. 

rk. zárt 
Nánási-Kézdy Tamás      jelen jelen jelen jelen jelen jelen      jelen      jelen     jelen     jelen 

Szanyi Jőzsef   jelen    jelen    jelen    jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Lóth Gyula   jelen    jelen    távol    távol jelen jelen távol távol távol távol 

Bodorkos Ádám   jelen   jelen    távol    távol jelen jelen távol távol távol távol 
Horváth András jelen    jelen    távol    távol távol távol távol távol távol távol 
Sabján Csilla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kosáry János jelen jelen jelen jelen távol távol jelen jelen jelen jelen 
Kis Levente jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Ulicza Máté távol távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Tárgyalt napirendek 
száma: 

24 11 2 3 25 5 6 2 13 2 

Hozott határozat. száma: 25 11 2 4 29 5 8 2 13 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tagok/Ülések 
szeptember 27. 

 r. nyílt 
szeptember 27. 

r. zárt  
október 25. 

r. nyílt 
október 25. 

r. zárt 
november 22. 

r. nyílt 
november 22. 

r. zárt 
december 13. 

rk. nyílt 
december 13. 

rk. zárt 

Nánási-Kézdy Tamás         jelen jelen jelen jelen jelen jelen       jelen       jelen 
Szanyi József   jelen    jelen    jelen    jelen jelen jelen jelen jelen 

Lóth Gyula   jelen    jelen    távol    távol jelen jelen távol távol 
Bodorkos Ádám  jelen   jelen    távol    távol távol távol távol távol 
Horváth András jelen    jelen    jelen    jelen jelen jelen távol távol 
Sabján Csilla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kosáry János jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kis Levente jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Ulicza Máté távol távol jelen jelen távol távol jelen jelen 

Tárgyalt napirendek 
száma: 

26 11 34 3 27 1 13 1 

Hozott határozat. száma: 27 11 37 3 34 1 13 1 
 
 

 
 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2023. (…...) határozata 
 

Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájáról  
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
A beszámoló a határozat melléklete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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