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Előterjesztés  

 
Beszámoló a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi munkájáról 

 
 

Bizottságunk 2019. évben augusztus 31-ig bezárólag 6 munkaterv szerinti és 7 rendkívüli 
bizottsági ülést tartott. A mellékelt táblázatból az adatok részletesebben is láthatóak. 
Megállípathajuk, hogy a rendkívüli ülések száma nagyobb, mint a tervezett üléseké. Ebből a 
képviselői munka szervezetlenségére, adhoc jellegére következtethetünk. A jövőben 
ajánlott a rendkívüli ülések számának jelentős csökkentése. 
 
A 118 tárgyalt napirendet a következő csoportosításban lehet összefoglalni:  
 
Adminisztratív ügyek (igazgatási szünet, polgármester szabadságolása, törvényi változások 
átvezetése, megfelelés a törvényeknek, technikai módosítások, munkatervek, cafeteria-
változások stb.). 
 
Nem biatorbágyi szervezetek támogatási kérelmei átruházott hatáskörben, valamint 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmei.  
 
 
Bizottságunk többször tárgyalt pénzügyi technikai kérdésekről, amelyek az önkormányzat 
pillanatnyi pénzügyi helyzetét és költségvetését érintették (aktuális pénzügyi helyzet, 
költségvetési koncepció, költségvetés, költségvetés folyamatos frissítése, az elmúlt 
időszakok történéseinek átvezetése, beszámoló a végrehajtásról, közbeszerzési terv, belső 
ellenőrzési terv), üzleti tervek (Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., 
Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.) , Értéktár 
Bizottság munkaterv, költségvetési beszámolók (Városgondnokság, Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.), pályázati kiírások (civil, köznevelési). 
 
 
Az év során számos olyan dologban közreműködött bizottságunk, amely reménykeltő és 
hasznos. Ezek közül kiemelném a hivatali bérfejlesztést, amellyel régi adósságát pótolta a 
testület, és amely a későbbi minőségi munka záloga. Ugyanis csak minőségi munkaerővel 
lehet értelmes és hasznos célokat elérni, azonban az ilyen munkaerőnek meg kell fizetni a 
költségét. Sajnos a pénzügyi lehetőségeink nem tettek lehetővé nagyobb mértékű emelést, 
azonban a jövőben is törekedni kell a minél magasabb bérek elérésére. Örvendetes, hogy 
bizottságunk közreműködhetett a helyi buszjárat kialakításában, utak felújításában, a 



röntgenkészülék elindításának megalapozásában, és talán a legfontosabb, az új óvoda 
építésének támogatásában. 
Köszönöm a bizottság külsős és képviselő tagjainak, a hivatal minden részt vevő tagjának, 
különösen Benedek Marianne-nak, Czuczor Orsolyának, Zink Oliviának, dr. Kovács 
Andrásnak és dr. Szabó Ferencnek az éves munkáját. Remélem, hogy a bizottság munkája 
a jövőben is sikeres lesz, és ehhez jó munkát kívánok! 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 17. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
         Sólyomvári Béla s.k. 
          elnök 



 
Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi statisztikái: 

 
2019. január 01.-augusztus 31. közötti időszakban 6 munkaterv (r.) szerinti és 7 rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 118 napirendet 
tárgyalt és összesen 131 esetben hozott határozatot a bizottság. (ny)= nyílt, (z)= zárt 
 

 
Tagok/Ülések 

jan. 23. 
 r. ny. 

jan. 31. 
rk. ny. 

jan. 31. 
rk.z. 

febr. 20. 
r. ny. 

márc. 20. 
r. ny. 

ápr. 17. 
r. ny. 

ápr. 17. 
r. z. 

ápr. 25. 
rk.z. 

május  
22. 

r. ny. 

május 
22. 
r. z. 

május. 30. 
rk. ny. 

Sólyomvári Béla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Dr. Csath Magdolna távol jelen - - - - - - - - - 

Farkas Gáspár Mónika jelen távol távol jelen jelen jelen jelen jelen távol távol jelen 
Koleszár Kázmér távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol jelen jelen jelen 

Lóth Gyula jelen jelen jelen távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol 
ifj. Mohácsy István     jelen    jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Tárgyalt napirendek  
száma: 

14 1 1 13 9 13 2 1 14 7 5 

Hozott határozat. 
száma: 

14 0 1 14 13    14 1 1 15 10 6 

 
 

Tagok/Ülések 
jún. 19. 
 r. ny. 

jún. 19. 
 r. z. 

jún. 
24. 

 rk. z.  

jún. 27. 
 rk. ny.  

jún. 27. 
rk. z. 

júl. 16. 
rk. ny. 

júl. 16. 
rk. z. 

aug. 27. 
rk. z. 

aug. 27. 
 rk. z.  

Sólyomvári Béla    jelen   jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
ifj. Mohácsy István jelen jelen   jelen  jelen jelen jelen jelen jelen  jelen 

Farkas Gáspár Mónika  jelen  jelen   távol  távol távol távol távol jelen    jelen 
Koleszár Kázmér távol  távol    jelen    jelen jelen jelen jelen jelen    jelen 

Lóth Gyula    jelen   jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol távol 
Tárgyalt napirendek 

száma: 
9 3 1 1 2 8 2 7 5 

Hozott határozatok 
száma: 

8 3 1 1 2 10 2 10 5 

 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (IX.26.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottságának 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót, 

2. a beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 
 
 
 
 

 

 
 


