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Előterjesztés  

 
Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról 

 
 

Az előző esztendőhöz hasonlóan a 2021. év első felében a világjárvány miatt életbe 
léptetett országos szabályozás alapján működtek a helyi önkormányzatok, ennek 
megfelelően Biatorbágyon is a döntéshozatal polgármesteri határkörbe tartozott. Az 
Országgyűlés által hozott rendkívüli jogrend miatt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tavaly 2021. június 22-én tartotta első ülését. Az év végéig tartó időszakban a Bizottság 7 
alkalommal tanácskozott, 4 ülést tartott munkatervének megfelelően, 3 ülést pedig a 
munkaterven kívül. 
 
Az ülések 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 2021-ben 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 HÉSZ aktuális módosítását, a Szőlőhegyek, volt zártkerti terület 
fenntartható fejlesztésére vonatkozó tanulmánnyal kapcsolatos munka elindulását, valamint 
azt a döntést, amely már az új településfejlesztési és rendezési tervek előkészítését 
rendelte el. 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. 
 
A Képviselő-testület munkájának előkészítésére vonatkozó alapvető feladataink mellett a 
Bizottság egyes kérdésekben a fórum szerepét is betöltötte. Példaként említhető a Forrás-
utca és környezetének fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv vitája, amely jelentős 
lakossági és civil érdeklődés mellett ment végbe a 2021. szeptember 28-i, munkaterv 
szerinti ülésünkön. Emellett érdemes kiemelni a 2021. október 14-re összehívott rendkívüli 
ülést, amelynek során 21 pontban határozta meg a Bizottság a forgalomtechnikai 
változásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos kéréseinket. A 2021. november 23-án tovább 
pontosított javaslatcsomagot a Képviselő-testület is jóváhagyta, számítunk mielőbbi 
végrehajtására. Szintén a Bizottság alapfeladataitól eltérő javaslataként említhető a Nagy 
utca 33. alatti védett lakóépület funkcióival és működésével kapcsolatos döntéselőkészítő 
koncepció elfogadása, amely szintén megkapta a Képviselő-testület jóváhagyását. 
 

http://www.biatorbagy.hu/


Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 2021. 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 jegyző asszony mellett Zink Olivia referensünknek, aki rendkívül precíz munkával 
segítette az ülések előkészítését és a jegyzőkönyvek létrejöttét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. február 24-én. 
 
      
 
 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 
elnök 



 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi statisztikái: 

 
A Bizottság 2021. júniusa és decembere közötti időszakban 4 munkaterv szerinti (r.) és 3 rendkívüli (rk.) ülést tartott. Ezeken összesen 135 
napirendet tárgyalt és összesen 161 esetben hozott határozatot a bizottság.  
 

 
Tagok/Ülések 

június 22. 
 r. nyílt 

június 22. 
r. zárt  

július 26. 
rk. nyílt 

július 26. 
rk. zárt 

szeptember 
28. 
r. nyílt 

szeptember 
28. 
r. zárt 

október 14. 
rk. nyílt 

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

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

Tárgyalt napirendek 
száma: 

20 4 11 1 29 8 1 

Hozott határozat. száma: 20 5 10 1 35 11 1 
 
 
 
 

 
Tagok/Ülések 

október 26. 
 r. nyílt 

október 26. 
 r. zárt 

november 
23. 

 r. nyílt 

november 
23. 

 r. zárt 

december 
14. 

rk. nyílt 

december 
14. 

rk. zárt 

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

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

Tárgyalt napirendek 
száma: 

19 4 21 2 14 1 

Hozott határozatok száma: 19 4 29 2 21 1 
 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022. (…...) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságának 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról 
szóló beszámolót, 

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