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Beszámoló 

a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2014. évi munkájáról 

Bizottsági ülések száma: 12 alkalom 

 új önkormányzati képviselőtestület választása előtti ülések száma: 10 alkalom 

 választás utáni ülések száma: 2 alkalom 
 

Fontosabb napirendek/témakörök tárgyalása 

 
Az év során számos kérdéssel foglalkozott a bizottság. Az éves értékelőben minden témára 
nem térhetünk ki, ezért kiemeltem néhány nagyobb horderejű, fontosabb pontot. 

Önkormányzati választás 

 
2014-ben önkormányzati választásokat tartottak Magyarországon, így Biatorbágyon is. A 
város vezetése alapvetően nem változott, Biatorbágyot továbbra is Fidesz irányítja 2/3-os 
felhatalmazással. Ennek köszönhetően bizottságunk személyi összetétele sem változott 
jelentősen: Dr. Csath Magdolna, Koleszár Kázmér és az elnök, Sólyomvári Béla továbbra is 
tagok maradtak, azonban két új tag jött a régiek helyére: Lóth Gyula és Farkas-Gáspár 
Mónika. Reméljük, hogy a stabil összetétel a munka minőségét fogja javítani, így az új tagok 
könnyebben felvehetik a munka ritmusát. Eredményes munkát kívánok nekik. 

Stabilizálódott pénzügyi helyzet 

 
Átgondolt és felelősségteljes gazdálkodással az évek során az önkormányzat pénzügyi 
helyzete stabilizálódott. Szerencsére a 2010-es évek eleji folyamatos likviditási problémák 
megszűntek. Ehhez az örökölt pénzügyi helyzetet folyamatosan, apró lépésekben javító 
politika szükségeltetett. Helyzetünket megkönnyítette az állami adósságátvállalás, de 
kiemelendő, hogy ez bár kellemes helyzetet teremtett, önmagában nem normalizálta volna 
helyzetünket nem megfelelő gazdálkodással kísérve. Kijelenthetjük, hogy a megfelelően 
átgondolt lépések és tervezés fontosabb, mint a szerencse. Mivel alapvetően a város 
vezetése és ezáltal a vezérlő alapelvek és a körülmények sem változtak a 2014-es választás 
során, valószínűsíthető, hogy amennyiben váratlan pénzügyi vagy adózási sokkok nem 
következnek be, hosszabb távon fennállhat ez az üdvözlendő állapot. 

Ügyrendi indítványok napirenden 

 
Bár bizottságunk nevében szerepel az ügyrendi szó, 2010 óta nem kellett ilyen témájú 
indítványokat tárgyalnunk. Újdonság volt, hogy 2014-ben több ilyen ügyben, 
összeférhetetlenségi és SZMSZ-t értelmező kérdésekben is el kellett járnunk. 

Törvényi változások miatti rendeletmódosítások 

 
Többször szerepeltek napirenden olyan rendeletmódosítások, mikor felsőbb jogszabály miatt 
kellett változtatnunk. Sokszor csak formai, de néha tartalmi módosításokat is végre kellett 



 
hajtani. A törvényhozó többször jelentősen leszűkítette a mozgásterünket, ilyenkor érdemi 
döntésre kevés lehetőség adódott. 

Közbeszerzések  

 
Bizottságunk többször tárgyalt közbeszerzésekről (pl. közétkeztetés stb.): a közbeszerzés 
kiírásáról és a győztes pályázó kiválasztásáról. Mivel a kiírás után a nyertes meghatározása 
a törvény erejénél fogva szabályok mentén történik, itt érdemi döntéshozatal nem szokott 
történni, a közbeszerzési bizottságunk javaslatát kell elfogadnunk. Érdemi beleszólásra a 
kiírásnál van mód, ezért kérem a bizottság tagjait, hogy a jövőben is erre a szakaszra 
összpontosítsanak: jobbító javaslataikat ekkor tegyék meg. El kell fogadni, hogy a megfelelő 
nyertes kiválasztásának titka a kiírásban keresendő. 

Stratégiai döntések 

 

Többször tárgyaltunk hosszú távú programokat. Ilyen pl. a környezetvédelmi programunk és 
a településfejlesztési koncepció. Mivel ezek az önkormányzat életét hosszú, jellemzően igen 
hosszú távon befolyásolják, indokolt az alapos megvitatásuk. Ezért ezeket a programokat 
több körben tárgyaltuk. Remélem, hogy a távoli jövőben hasznosan tudjuk majd felhasználni 
az elfogadott programokat. 

Költségvetés készítése 

 
Természetesen bizottságunk egyik legfőbb feladata a költségvetés megvitatása. Itt külön 
tárgyaljuk a koncepciót és magát a költségvetést is. Minden évben felmerült, így 2014-ben is, 
hogy a kapott anyagok jól tükrözik a felsőbb szervek által megkövetelt struktúrát, azonban az 
önkormányzati döntéshozatalhoz nehézkesen használhatók. Többször felmerült, hogy ezen 
javítani kellene és előrelépés is történt az ügyben, de még mindig fejleszthető ez a terület. 
Kérem a bizottság tagjait, hogy gondolkozzanak ezen és tegyék meg javaslataikat. 
Természetesen ezzel külön napirend keretében is foglalkoznunk kell. Főleg az év/év alapú 
összehasonlítás, valamint az egyes projektekhez/intézményekhez/eseményekhez köthető 
bevétel és kiadás összepárosítása (két távoli soron találhatóak) nehézkes. 

Oktatási helyzettel kapcsolatos döntések 

 
A tavalyi évben különösen sokat foglalkoztunk az oktatási intézményekkel kapcsolatos 
beruházásokkal és feladat előkészítésekkel. Várható, hogy ez a jövőben is így lesz. Ezt az 
indokolja, hogy Magyarországon kevés település található, amelyik ennyire elhanyagolta 
volna az oktatás helyzetét, mint Biatorbágy 2010 előtt. Ezen a helyzeten évek alatt lehet 
csak érdemben változtatni, hiszen fajsúlyos, sok pénzt igénylő feladatokról van szó. A 
probléma sokrétű: érintett az iskolai oktatás és az óvodák is. A régi épületeket fokozatosan 
fel kell újítani, és újakat is kell építeni. 2014-ben is többször hallottuk a régi szemléletből 
eredő állítást, miszerint ez csak ideiglenes probléma, idővel megoldódik a gyereklétszám 
csökkenésével. Itt most nincs lehetőség bővebben kifejteni, de ez a személet hamis, 
érdemben kell az oktatás helyzetével foglalkoznunk. Csak pár dolog, amiről az év során 
tárgyaltunk: Sándor kastély-tervezés, Szily kastély-homlokzatmegújítás, új óvodatelekkel 
kapcsolatos kérdések, új iskolával kapcsolatos kérdések. 

Településközpont pályázattal kapcsolatos kérdések 

 
Ezzel a kérdéskörrel is sokszor találkoztunk az elmúlt év folyamán: a körforgalommal 
kapcsolatban, a tájházzal kapcsolatban és számos más kérdésben. Idén év végén 
összesíthetjük már talán a költségeket és a tapasztalatokat is. Két megállapítást azonban 
már most is tehetünk: a költségek jelentősen felülmúlják a tervezettet és látszódott, hogy a 
hivatalt jelentősen leterhelik a pályázati teendők. A jövőre nézve ezeket a megállapításokat 
észben kell tartanunk pályázatokon való indulás mérlegelésekor. 



 
Összefoglalás 

 
Bizottságunk a 2014-es év során jelentős és fontos munkát végzett. Köszönöm a tagoknak 
és a hivatalnak, benne különösen jegyző úrnak, Czuczor Orsolyának és Dr. Locsmándi 
Zsófiának az elvégzett munkát! 

Biatorbágy, 2015. március 11. 

Tisztelettel: 

 

Sólyomvári Béla s.k. 
bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet: 
- bizottsági ülések statisztikája 
- határozati javaslat 

 
 
 
Készítette: Sólyomvári Béla elnök, (statisztikát: dr. Locsmándi Zsófia) felelős dr. Szabó Ferenc osztályvezető (Szervezési 
Osztály) 
 



 
1. számú melléket 

 
 
Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai 2014. évi statisztikái:  
 
2014. január-szeptember közötti időszakban hét munkaterv (r.) szerinti és három rendkívüli (rk.) ülést tartott, ezeken összesen 107 napirendet tárgyalt és összesen 
93 esetben hozott határozatot a bizottság. (ny)= nyílt, (z)= zárt 
 

 
Tagok/Ülések 

01.22. 
r. ny. 

01.30. 
rk. ny. 

02.24. 
r. ny. 

02.24. 
r. z. 

03.19. 
r. ny. 

03.19. 
r. z 

03.24. 
r. ny. 

03.24. 
r. z. 

04.30. 
rk. ny. 

05.14. 
r. ny. 

05.14. 
r. z. 

06.18. 
r. ny. 

09.10. 
r. ny. 

09.29. 
rk. ny. 

09.29. 
rk. z. 

Sólyomvári Béla jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Dr. Csath Magdolna jelen jelen jelen jelen jelen távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

Koleszár Kázmér jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol távol jelen jelen jelen jelen 

Dr. Kelemen Gáspár jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen jelen távol távol jelen jelen 

Bartha Lajos jelen távol jelen jelen jelen jelen távol távol távol jelen jelen jelen jelen jelen jelen 

tárgyalt napir. 
száma: 

19 2 15 1 14 2 19 1 3 7 4 9 8 2 1 

hozott hat. száma: 17 2 13 1 11 1 17 0 3 3 2 9 11 2 1 

 
 
2014. október-december közötti időszakban egy munkaterv (r.) szerinti és egy rendkívüli (rk.) ülést tartott. Ezeken összesen 27 naprendet tárgyalt és összesen 22 
esetben hozott határozatot. (ny)= nyílt, (z)= zárt 
 

 
Tagok/Ülések 

11.19. 
r. ny. 

11.19. 
r. z. 

12.11. 
r. ny. 

12.11.
r. z. 

Sólyomvári Béla jelen jelen jelen jelen 

Dr. Csath Magdolna távol távolt jelen jelen 

Farkas-Gáspár Mónika jelen jelen jelen jelen 

Koleszár Kázmér jelen jelen jelen jelen 

Lóth Gyula  jelen jelen jelen jelen 

tárgyalt napir. száma: 24 1 1 1 

hozott hat. száma: 20 0 1 1 

 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. (III. 26.) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai 

Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót, 

2. a beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31.  

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 


