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Előterjesztés  

 
Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról 

 
 

 
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2020. március 11-én, illetve november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetek és az ezek 
nyomán életbe lépett különleges jogrend következtében a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság is korlátozottan működhetett csak a 2020-as esztendőben. A nyolc 
tanácskozásunkba (részletes statisztikát lásd külön) azonban így is számos jelentősebb 
téma megtárgyalása belefért, amelyekről igyekeztünk részletesen kidolgozott javaslatokat 
megfogalmazni a Képviselő-testület számára. A teljesség igénye nélkül szeretném 
megemlíteni ezek közül Grampsch Rita állatvédelmi referens beszámolóját, aki több olyan 
problémát is felvetett, amelyekkel behatóbban foglalkozott két ülésén is a Bizottság. Szintén 
két megbeszélést érintett a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésének 
és fejlesztésének ügye, amellyel kapcsolatban az elkészült vázlatterveket munkaterven 
kívüli tanácskozáson véleményeztük. 
 
A tervezett beruházások közé tartozik a Sándor-Metternich kastély udvarán megvalósuló 
tornacsarnok kérdése, amellyel kapcsolatban 2020. február 25-én Fűzy András, a 
Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöke személyesen tájékoztatta a Bizottság tagjait és az 
ülésen megjelenteket a beruházás várható alakulásáról. Az M1-es autópálya tervezett 
szélesítése, illetve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése és 
fejlesztése indokolta a HÉSZ február végi módosítását, amelyben az is rögzítésre került, 
hogy a város nyugati határába tervezett szakgimnázium és Tudáspark együtteséből kikerül 
a tervezett sportpálya beruházás. 
 
A Bizottság támogatta azt a javaslatot is, amelynek köszönhetően 2020-ban eredetileg 25 
millió forintos keretösszegre hirdetett a Képviselő-testület az Összefogás Építési Alap 
keretében pályázatot a külterületen működő civil egyesületek számára. A pályázat iránt 
mutatkozó jelentős érdeklődés miatt a 2020. július 9-én tartott ülésünkön a keretösszeg 
valamivel több mint 11 millió forintos emelését kértük a testülettől. Emellett átruházott 
hatáskörben döntöttünk a belterületet érintő kiírásra beérkezett pályázatokról, méghozzá 
úgy, hogy az első körben megmaradt közel egymillió forintra új pályázatot hirdettünk meg, 
amelynek felosztására 2020. szeptember 29-én került sor. 
 
A pandémia miatt a szokásosnál jóval később, szintén 2020. szeptember 29-én tudta csak 
elfogadni a Bizottság – átruházott hatáskörben – az önkormányzat tulajdonában lévő cégek 
2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolóit. A helyzetet bonyolította, hogy két Kft.-nél év 
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közben kellett új tagokat választani a két felügyelő bizottságba, a harmadiknál pedig meg 
kellett várni a független könyvvizsgálói jelentést. A 2020-ban tárgyalt napirendek közül 
érdemes még kiemelni a Nagy utca 33. kérdését, amely szintén több alkalommal került 
napirendre és szintén a szeptember 29-én tartott ülésünkön jutottunk el oda, hogy a tájház-
helytörténeti múzeum funkció megvalósítását javasoljuk a Képviselő-testület számára. 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tavalyi utolsó ülését 2020. október 27-én tartotta, 
amelyen több olyan javaslatot is elfogadtunk, amelyek ma is aktuálisak. Így például a 
Bizottság határozatot fogadott el – többek között a Főépítész helyszíni előterjesztése 
alapján – a Madár-forrás és a Forrás-völgy komplex környezet alakítási tervének 
elkészítésére vonatkozóan. Foglalkoztunk az Ohmüllner Márton sétányon lévő sportpark 
parkolóinak bővítésével is, ahol a sétánnyal párhuzamos parkolás kialakításának 
lehetőségére vonatkozóan kértünk vizsgálatot. Napirenden volt az Újszülöttek Parkjának 
kialakításáról szóló előterjesztés is, ahol szintén szempontokat fogalmaztunk meg a 
koncepció részletesebb a kidolgozásával kapcsolatban. Az Iharos-völgyi táborra 
vonatkozóan pedig műszaki állapotfelmérést tartottunk szükségesnek annak érdekében, 
hogy meghatározhatók legyenek azok az alapvető teendők, amelyek a tábor újbóli – idei – 
bérbeadásának lehetővé válásához szükségesek. 
 
A fentiek alapján kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi beszámolójának 
elfogadását. 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. március 16. 
 
 
 
      
 
 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 
elnök 



 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi statisztikái: 

 
A Bizottság 2020. január-december közötti időszakban 5 munkaterv szerinti (r.) és 3 rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 173 napirendet 
tárgyalt és összesen 178 esetben hozott határozatot a bizottság.  
 

 
Tagok/Ülések 

január 28. 
 r. nyílt 

január 28. 
r. zárt  

február 25. 
r. nyílt 

február 25. 
r. zárt 

 február 26. 
rk. nyílt 

június 30. 
r. nyílt 

június 30. 
r. zárt 

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

Lóth Gyula   jelen    jelen    jelen    jelen távol jelen jelen 
Bodorkos Ádám   jelen    jelen    jelen    jelen távol jelen jelen 
Horváth András jelen    jelen    jelen    jelen távol jelen jelen 

Sabján Csilla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kosáry János jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kis Levente jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Ulicza Máté jelen jelen jelen jelen távol jelen jelen 

Tárgyalt napirendek  
száma: 

25 4 17 6   5 21 3 

Hozott határozat. száma: 23 4 16 6 8 21 3 
 
 
 
 

 
Tagok/Ülések 

július 09. 
 rk. nyílt 

július 09. 
 rk. zárt 

augusztus 
31. 

 rk. nyílt 

augusztus 
31. 

 rk. zárt 

szeptember 
29. 

r. nyílt 

szeptember 
29. 

r. zárt 

október 27. 
r. nyílt 

október 27. 
r. zárt 

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

Lóth Gyula    jelen   jelen    jelen    jelen    jelen    jelen    jelen    jelen 
Bodorkos Ádám    jelen   jelen    jelen    jelen    jelen    jelen    jelen    jelen 
Horváth András távol távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Sabján Csilla távol távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kosáry János jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 
Kis Levente jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol távol 
Ulicza Máté jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Tárgyalt napirendek 
száma: 

13 5 4 1 25 13 24 7 

Hozott határozatok száma: 13 5 8 1 25 13 24 8 
 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének 

/2021. (…...) határozata 
 
 

Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról 
 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 

testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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