
   Város Képviselő-testület 
Pé nz ü g y i ,  Ü g y r e n d i  é s  S t r a t é g i a i a  B i z o t t s á g  

   2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  
   Telefon: 06 23 310-174/242, 244, Fax: 06 23 310-135  
   E-mail: hivatal@ biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

   Iktatószám: Sz-71/.../2017 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2017. május 17. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke  
Dr. Csath Magdolna bizottság tagja  
Koleszár Kázmér bizottság tagja  
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
Szakadáti László alpolgármester  
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Uzonyi Edit intézményvezető, Karikó János Könyvtár (8. napirendi pontig) 
Győri Ferenc Városgondnokság (3-8. napirendi pontoknál) 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság négy 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:12 órakor megnyitotta. Tájékoztatást adott arról, 
hogy Farkas-Gáspár Mónika távollétét jelezte. A jegyzőkönyv hitelesítését Koleszár Kázmér 
vállalta el. 
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 9.) napirendi pont levételét és az így módosított 
napirendet tette fel szavazásra. 

Szavazás: 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

Napirend: 
1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

3) Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

4) Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról 

5) Patak utca felújításáról, a SPALDING alapítvánnyal kötött megállapodás 
módosításáról 

6) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról 

a. A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról 

http://www.biatorbagy.hu/
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7) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 

8) A Kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről 

9) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.24.) 
önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
módosításáról – a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda költségvetésének módosításáról 

10) A szabad pénzeszközök hasznosításáról (zárt) 

11) Nagy utca 58. szám alatti ingatlan megvásárlásáról (zárt) 

12) Javaslattétel „Biatorbágyért” kitüntetés adományozására (zárt) 

13) Javaslattétel „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozására (zárt) 

14) Javaslattétel „Török Henrik Pedagógus Díj” adományozására (zárt) 

15) Javaslattétel „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozására (zárt) 

16) Javaslattétel „Dévay Gyula Közművelődési Díj” adományozására (zárt) 

 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 937,058 mFt, ezzel szemben a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege 
4.912 eFt, kiegyenlítésük folyamatban van. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak 
egyenlege 474,834 mFt. A rövid lejáratú betétek állománya 0,- Ft, melyről egy külön 
napirendi pont keretében tárgyal a bizottság. 
A bizottságok által tárgyalt költségvetést érintő napirendi pontok az alábbiak: 

- Karikó János Könyvtár területének bővítése 4,5 millió Ft értékben; 
- forgalmi rend módosítása (Kolozsvári u., Karinthy u., Kálvin tér) 3,2 millió Ft értékben; 
- a Peca-tó közlekedésének javítása hozzávetőlegesen 4 millió Ft; 
- Szily kastély alagsor megerősítése: 9.233 ezer Ft; 
- Biai alapellátás decentrum koncepcióterve 508 ezer Ft. 

Amennyiben mindezek elfogadásra kerülnek, úgy az általános tartalékkeret 21.435 ezer Ft-
tal fog csökkenni. 
 
Sólyomvári Béla: Érdeklődött az általános tartalékkeret jelenleg fennálló egyenlegéről. 
 
Czuczor Orsolya: Az általános tartalékkeret jelenleg megközelítőleg 132 millió Ft-ot tesz ki.  
 
Benedek Marianne: Az elmúlt hónaphoz képest 31 millió Ft került befizetésre, illetve 
beszedésre; a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 143 millió Ft-tal több adóbevétel 
keletkezett, tehát összességében a terveknek megfelelően alakult az önkormányzat 
adóbevétele. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás:  

 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

70/2017. (V. 17.) határozata 
 

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágy Város 
Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 

2)  Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

71/2017. (V. 17.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és 
támogatja a rendelet megalkotását.  

3) Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

Lóth Gyula: Kérte a pályázattal járó előnyök felvázolását. Véleménye szerint valóban jó 
dolgokra lehet pályázni, ellenben mindegyik esetben van önerő, mely a nem támogatott 
tételekből áll és jelen pillanatban az összege meghatározhatatlan, továbbá fennáll egy 
fenntartási időkötelezettség is, mely hosszú távú önként vállalt kötelezettséget jelent a 
városnak. Kérte felvázolni az Egészségügyi és Szociális Bizottság álláspontját e tárgyban, 
illetve a pályázat pénzügyi vonzatának számszerűsítését a teljes fenntartási időszakra. 

dr. Kovács András: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolta, hogy mind a három 
egészségfejlesztésre kiírt pályázaton érdemes elindulnia az önkormányzatnak. Eldöntendő 
kérdés a képviselő-testületi ülésig, hogy a kft. induljon-e vagy az önkormányzat, melynek 
értékelése egy pályázatíró szakértő bevonásával történik. A pályázatról elmondta, hogy 
egyrészt van egy praxis-közösséget támogató pályázat, amely praxis-közösség a kormány 
szándékai szerint a jövő útja a háziorvosi ellátásban. Ez a praxis-közösség 
megfogalmazódott már a helyi orvosok részéről is, Dr. Vajer Péter maga is javasolta ennek a 
pályázatnak a benyújtását. A második pályázat egy egészségfejlesztési iroda létrehozásáról 
szól. Ez is egy kormányzati szándékon alapul, miszerint járásszinten legalább egy 
egészségfejlesztési iroda kezdje meg működését az országban. Országosan már körülbelül 
ötven darab egészségfejlesztési iroda működik, ezen feladatokat a jelen gyakorlatban az 
Önkormányzat látja el valamilyen módon (szűrések, illetve az Egészséges Biatorbágyért 
programon keresztül az EBKE ellátott feladatok, egészségnap). Az egészségfejlesztési iroda 
kb. 2-3 fővel működne, amelynek vezetője 40 órás munkaidőben látná el feladatait, a többiek 
pedig 20 órás vagy 4 órás vagy ennél kevesebb órában dolgoznának. Egervári doktornő 
elmondása szerint fennállhat a kft. alkalmazottai és az egészségfejlesztési iroda között 
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átfedés lehetősége. A működés és költségek tekintetében információink szerint havi 2,1 
millió Ft támogatás jut egy egészségfejlesztési irodára. Jelenleg sajnos a kormányt nem 
tudták az irányban meggyőzni, hogy előirányzatként szerepeljen ez az összeg, így működési 
támogatás formájában kerül átadásra az egészségfejlesztési irodák részére. A fenntartó 
maga a pályázaton nyertes fél lesz. Tehát a fenntartás, a működtetés ilyen szempontból 
támogatott. Kiemelendő, hogy gyakorlatilag azok vehetnek részt a pályázaton, akik már 
rendelkeznek szakrendelővel. Biatorbágy rendelkezik szakrendelővel, emellett még Budaörs 
jöhet szóba, illetve szóba került, hogy esetleg Budaörssel közösen együttműködve lehetne 
működtetni ezt az egészségfejlesztési irodát. A harmadik pályázat pedig egy olyan 
támogatás, mely gyakorlatilag az egészségügyi kft.-ben szereplő személyek bérfejlesztésére 
fordítható, tehát ezt mindenképpen célszerű lenne a kft. részéről megpályázni. Mivel a 
pályázatok uniós forrásból valósulnak meg, érdemes lenne egy pályázatíró szakemberrel 
elkészíttetni, aki aztán későbbiekben az elszámolásban is segíteni tud. Az egészségügyi 
bizottság javasolta, hogy a polgármester folytasson egyeztetéseket pályázatírókkal, és 
lehetőség szerint sikerdíjas pályázati szerződésre vonatkozó ajánlatokat kérjen be. A 
pályázat benyújtásához a pályázó részéről önerő nem szükséges, tehát jelenleg plusz forrást 
nem igényel.  

Lóth Gyula: Pályázati önerőnek minősül a pályázat leadásához szükséges munkaerő, a 
nem támogatott tételek és az igényelt egyéb beruházás is, melyek még nem kerültek 
számszerűsítésre. A kiírás szerint a pályázat egy adott időszakra szól, így annak végeztével 
az önkormányzatnak kell a béreket pótolnia és az irodát fenntartania. Az egészségügyi 
fejlesztési iroda működtetése pedig állami feladat. 

dr. Kovács András: A koordinációs központ vezetője szerint a kormány elkötelezett abban, 
hogy ezen fejlesztéseket hosszabb távon fenntartsa. Azért nem állami feladat, mert 
szeretnék a szűrőprogramokat minél alacsonyabb szinten, minél közelebb vinni az 
emberekhez. S jelen pillanatban járási szintben határozták meg ezt a szintet. Pénzügyileg 
jelen állapotban előnyös az önkormányzat részére, tehát el kell dönteni, kíván-e indulni a 
város a pályázaton. Az egészségház alkalmas arra, hogy a fejlesztési irodát befogadja, 
hiszen egy irodát és egy foglalkoztató helyiséget kell biztosítani. Arra is van mód, hogy az 
eddig ebben a feladatban részt vevő civil szervezetek a továbbiakban is bevonásra 
kerüljenek. 

Sólyomvári Béla: Úgy véli, az egészségügy állami feladat és úgy véli, hogy ennek 
delegálásával ez hosszú távra az önkormányzatra hárul. A jelenlegi anyagi helyzetben pedig 
ilyen hosszú távú elköteleződést nem szabadna vállalnia a városnak, hiszen ezáltal 
működési költség generálódik. 

Lóth Gyula: Javasolta, hogy a döntés meghozatala előtt a képviselő-testület felé készüljön 
egy számszerű kimutatás a pályázat elnyerésével a felmerülő önkormányzatot terhelő 
költségekről és munkaerő-szükségletről, modellezve azt az esetet is, hogyan változik a 
költségstruktúra, amennyiben véget ér a pályázat központi, illetve uniós támogatása. Így a 
képviselő-testület annak a tudatában tudja a döntést meghozni, hogy láthatóvá válik, 
mennyivel emelkednek a város működési költségei. Hiszen később a vállalásból nem fog 
kihátrálni az önkormányzat, így megalapozott döntésre van szükség. Az állam delegálhatja 
járási szintre az egészségügyi feladatok végrehajtását, a finanszírozást viszont véleménye 
szerint nem. 

Dr. Csath Magdolna: Nagyon fontosnak tartja a prevenciót, azonban nem látja, hogy a 
pályázat és az iroda létrehozása által miként javulna a jelenlegi egészségügyi helyzet. Az 
iroda működtetése rendkívül látványos és jelentős költséggel jár, azonban közgazdász 
szemlélettel nem látja benne az értékteremtést. 
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Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, kérdés nem volt, a vitát lezárta 
és első körben szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatát. 

Szavazás:  
 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
72/2017. (V. 17.) határozata 

 
Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az egészségügyi 
fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és 
javasolja a képviselő-testület felé a döntés meghozatala előtt egy számszerű kimutatás 
elkészítését a pályázat elnyerésével a felmerülő önkormányzatot terhelő költségekről és 
munkaerő-szükségletről, modellezve azt az esetet is, hogyan változik a költségstruktúra, 
amennyiben véget ér a pályázat központi, illetve uniós támogatása. 

Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó 
határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás:  
 

A bizottság 4 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) nem hozott 
döntést a határozati javaslat elfogadását illetően, így a szavazás eredménytelen. 

4) Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról 

Sólyomvári Béla: A Településfejlesztési Bizottság a tegnapi ülésén támogatta az alagsor 
statikai megerősítését, a befejező munkákról viszont a későbbiekben kíván dönteni a 
szükséges forrás meglétének függvényében. 
 
Koleszár Kázmér: Érdeklődött, mi az oka a 9,2 millió Ft mértékű többletköltségnek, mely az 
idei és a tavalyi évi kivitelezői ajánlat különbségéből származik?  
 
Szakadáti László: Megítélése szerint addig várt az önkormányzat a munkálatok 
elindításával, míg végül jelenlegi szinten itt tartanak az árak. Mivel nem egy hétköznapi 
munkáról van szó, és még így is alatta van az eredetileg kalkulált, nagyon drága 50 millió Ft 
körüli értéknek, viszont a jelenlegi ajánlatnál olcsóbb várhatóan már úgysem lesz, ezért 
javasolta a statikai megerősítésre vonatkozó munka elvégzését. Véleménye szerint nem 
szabad a bizonytalanságban tovább várni arra, hogy a fölötte levő terem is esetleg tovább 
repeszti, vagy megsüllyed, mert akkor még több problémának és költségnek néz elébe az 
önkormányzat. 
 
Lóth Gyula: Javasolta az árajánlat főösszesítőjében szereplő 4. és 5. tételek elhagyását, 
azaz a vakolást és a festést, így csak az előkészítő munkák, bontások és a vasbeton falak 
megerősítése vagy beépítése kerüljön elvégzésre. A vakolás és festés jelen fázisban azért 
szükségtelen, mert a helyiség funkciója még nem került meghatározásra, emellett pedig a 18 
millió Ft-ot kitevő befejező munkák valószínűleg tönkreteszik azt. 
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Szakadáti László: Egyetértett a javaslattal, tehát a munkálatokat a vasbeton statikai 
megerősítéséig végezze el az önkormányzat. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a Szily-kastély alagsorának statikai 
megerősítéséről szóló határozati javaslat elfogadását Lóth Gyula javaslatával kiegészítve 
akként, hogy a vakolás és festés munkálatok elhagyása a többletköltséget bruttó 7.154.926,- 
Ft-tal csökkenti, és a fennmaradó költség az általános tartalékkeret terhére kerüljön 
biztosításra. Ezen kívül pedig a bizottság nem támogatja a Szily-kastély alagsorának 
befejező munkáiról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

73/2017. (V. 17.) határozata 
 

Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Szily kastély alagsorának 
statikai megerősítéséről és befejező munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi javaslatokat 
tette: 

- a bizottság támogatja a Szily kastély alagsorának statikai megerősítését azzal, hogy 
az árajánlat főösszesítő sorának 4. (vakolás) és 5. (festés) pontja kerüljön elhagyásra 
(költségvonzata összesen bruttó 7.154.926,- Ft) és a megvalósításhoz szükséges 
fennmaradó többletköltséget, azaz 2.078.087,- Ft-ot az önkormányzat az általános 
tartalékkeret terhére biztosítsa; 

- a bizottság nem támogatja a Szily kastély alagsorának befejező munkáiról szóló 2. 
sz. határozati javaslat elfogadását. 

5) Patak utca felújításáról, a SPALDING alapítvánnyal kötött megállapodás 
módosításáról 

Szakadáti László: Javasolta, történjen meg a határozati javaslat elfogadása, kiegészítve a 
Spalding Alapítványtól elvárt dokumentációkkal és azzal, hogy az általuk elkészített terv 
alapján az önkormányzat megépíti az utat, melynek 50%-át az alapítvány térítse meg. 

Sólyomvári Béla: A Településfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy a megállapodás 
kerüljön lezárásra, azonban az önkormányzat az út megépítésére, illetve annak határidejére 
ne vállaljon kötelezettséget. 

Koleszár Kázmér: A városnak nincs szüksége arra, hogy az érintett utca a Viaduktig 
átjárhatóan betonozott legyen, viszont a meredek részt mindenképpen szilárd burkolatúra 
kell cserélni, a többi helyen a murvás út a lakóknak is elfogadható. Azonban az iskola miatt 
megnövekedett forgalom indokolja, hogy az alapítvány hozzájáruljon az út megépítéséhez. 
Tehát amennyiben az iskola mégis szeretne betonos utat biztosítani, akkor vállaljon ebben 
valamekkora költségrészt.  Így további tárgyalásokat javasolt a költségviselést és a műszaki 
tartalmat illetően. 
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Szakadáti László: A Patak utca egy nagyon fontos forgalomkiváltó elkerülő út a Szabadság 
úttal párhuzamosan, éppen ezért nem javasolta a megállapodás lezárását. Amennyiben a 
szerződés lezárásra kerül, az alapítvány azt követően semmire sem lesz kötelezhető. 
Helyette az önkormányzat elkészíthetné az általuk vállalt szakaszt és a költségek felét az 
alapítványra hárítaná. A megállapodás lezárása esetén a teljes költséget a városnak kellene 
fedeznie. 
 
Lóth Gyula: Tájékoztatást kért a megállapodásban szereplő közvilágítási beruházásról, 
hiszen korábban annak megvalósítását vállalta az alapítvány. Véleménye szerint az 
alapítvány ingyen ne kapja meg az általa szorgalmazott utat, a feltételek kidolgozása miatt 
folytasson tárgyalásokat az önkormányzat. Kizárólag az új megállapodás aláírását követően 
javasolta a jelenlegi lezárását. 
 
Dr. Csath Magdolna: Nem támogatja a megállapodás lezárását. Az alapítványnak 
teljesítenie kell az általa vállalt feltételeket, különben fennállhat annak veszélye, hogy ezáltal 
precedenst teremt mások számára is. 
 
Koleszár Kázmér: Javasolta, hogy a jelenlegi formájában ne fogadja el az önkormányzat a 
megállapodás-tervezetet és kötelezettséget se vállaljon az útépítésre. Helyette tárgyalás 
keretében kerüljenek egyeztetésre a felek érdekei a megépítendő út paramétereire és a 
költségviselésre vonatkozóan, mely alapján korrekt megállapodást lehet kötni. Az 
önkormányzat érdeke, hogy a megépítendő út minőségét növelje, hiszen a fenntartási és 
javítási költségek a várost terhelik majd. 
 
Szakadáti László: Meg kell próbálni egyezségre jutni abban, hogy az önkormányzat 
megépíti az utat, és az alapítvány által el nem készített szakasz költségeinek rájuk eső 
részét térítse meg. Ez a beruházás pedig tartalmazza a közvilágítást és a megfelelő 
minőségű szilárd útburkolatot. 
 
Sólyomvári Béla: Tehát a bizottság azt javasolja, hogy a jelen javaslatot nem támogatja, 
helyette további tárgyalásokra visszaküldi a polgármester és alpolgármester részére.  
 
Koleszár Kázmér: Pontosította a fenti javaslatát: tehát a szerződés jelenlegi pontjaival 
egyetért a bizottság, de további tárgyalásra van szükség. A Patak utcának a javítása, 
újjáépítése és szilárd burkolattal való ellátása tekintetében meg kell egyezni egy olyan 
műszaki tartalomban, ami mindkét fél számára vállalható azzal az alapelvvel, hogy 50%-ban 
állja az önkormányzat a költségeket.  
 
Sólyomvári Béla: Kiegészítésként javasolta, hogy az önkormányzat ne vállaljon határidőt az 
útburkolat megépítésére. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a százalékos arányok ne kerüljenek előre számszerűsítésre, 
hanem szintén képezze a tárgyalás részét/megállapodás tárgyát. 
 
Czuczor Orsolya: Jelezte, hogy a feladat nem szerepel a 2017. évi költségvetésben. 

Sólyomvári Béla: Erre való tekintettel javasolta, hogy az önkormányzat ne vállaljon 
határidőt a megvalósításra. További kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság a kapcsolódó határozati javaslatot nem 
támogatja, helyette javasolja, hogy az önkormányzat folytasson tárgyalásokat a Spalding 
Alapítvánnyal a szerződés módosításáról a Patak utca szilárd útburkolattal való ellátása 
tekintetében a mindkét fél által vállalható műszaki tartalomról, ezzel együtt egyeztessen a 
költségmegosztásról, továbbá az útburkolat megépítésére határidő ne kerüljön 
meghatározásra. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

74/2017. (V. 17.) határozata 
 

A Spalding Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Spalding Alapítvánnyal kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. A Bizottság a kapcsolódó 
határozati javaslatot nem támogatja, helyette javasolja, hogy az önkormányzat folytasson 
tárgyalásokat a Spalding Alapítvánnyal a szerződés módosításáról a Patak utca szilárd 
útburkolattal való ellátása tekintetében a mindkét fél által vállalható műszaki tartalomról, 
ezzel együtt egyeztessen a költségmegosztásról, továbbá az útburkolat megépítésére 
határidő ne kerüljön meghatározásra. 

 
6) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról 

a. A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról 
 
 
Szakadáti László: Megállapította, hogy a Biatorbágyról tavalyi év során beszedett közel 4,5 
millió Ft bírság helyben maradó része ugyan 48%, azonban a ténylegesen kapott összeg 
ehhez képest csupán 130 ezer Ft, tehát aránytalanul kevés. A kimutatás véleménye szerint 
számszakilag nem megfelelő. 
 
Sólyomvári Béla: Szeretné, ha a közterület-felügyelet tevékenységéről szóló beszámolóról 
külön szavazna a bizottság. Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen és 2 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) nem támogatta a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 

Sólyomvári Béla: Másodjára szavazást rendelt el a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
2016. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadását illetően. 

Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) elfogadta 
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámolót. 
 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a fenti két szavazás alapján a következő 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

75/2017. (V. 17.) határozata 
 

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámolót, melyet a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadásra javasol a képviselő-testület felé, azonban a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását 
nem támogatja. 

 
7) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 
 
 
Lóth Gyula: Kérdése, született-e megoldás a hárfa és a számítógép-terem végleges 
elhelyezésére? Nagyon örülne, ha az épületben egyetlen funkció működhetne, de az 
teljeskörűen. Viszont a jelenlegi áldatlan állapotban nem látja a megoldást a kiköltözésre. 
 
Uzonyi Edit: Ez az aggodalom benne is él, első lépésként azt kellene megoldani, hogy 
biztos helyre kerüljön a hárfaterem, viszont ebben nem kompetens. 

Czuczor Orsolya: A Sándor-Metternich kastélyban a közeljövőben átadásra kerül nyolc 
iskolai tanterem, ellenben tíz osztálynak megfelelő konténert bérel az önkormányzat, tehát a 
nyolc tanterem nem váltja ki a bérelt konténereket sem. 

Sólyomvári Béla: Ebből az következik, hogy kevesebb konténert lehet lebontani. A 
bizottság részéről a legfontosabb feladat a finanszírozás biztosításának mérlegelése, a 
fennálló probléma nem tartozik a bizottság kompetenciájába, abba nem kíván beleszólni. 
 
Szakadáti László: A hárfa és a számítástechnikai eszközök is a Sándor-Metternich 
kastélyban kerülnek elhelyezésre, tehát arra koncentráljon a bizottság, hogy a helyiség 
megfelelő színvonalú felújítása megtörténhessen.  
 
Sólyomvári Béla: A határozati javaslat kipontozott részére javasolja, hogy az általános 
tartalékkeret kerüljön megjelölésre. 
 
Czuczor Orsolya: Megjegyezte, hogy a konténerbérlet is finanszírozást igényel az 
önkormányzat részéről. 
 
Lóth Gyula: Elvben támogatja a javaslatot, azonban nem látja a logikai megvalósítási 
sorrendet. Akkor érdemes belekezdeni a felújításba, ha az oktatási bizottság az iskolákkal 
egyeztetve el tudja dönteni, hová kerüljenek elhelyezésre az eszközök. A helyiség 
gyakorlatilag szeptembernél korábban nem fog kiürülni, októberben elkezdeni a tető bontását 
már felesleges, viszont a kért összeg a tartalékkeret 4%-át teszi ki és egy pályázat is kötheti 
az önkormányzatot. 
 
Uzonyi Edit: A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat csak a bővítéssel együtt 
érvényes, melyről a határozat már megszületett. Jelenleg a könyvtár 148 m² területen 
működik 30 ezer kötettel. Ehhez képest az ajánlás 500 m² lenne. Nincs rendezvényterem, 
nincs raktár és iroda sem. Az olvasó sem tud szakmailag teljes szolgáltatást kapni, mert nem 
áll rendelkezésre olvasóterem. Valójában a fejlesztést követően a hátsó rész egy 
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olvasóteremből, egy raktárból és egy rendezvényteremből állna. Tehát a könyvtár szakmai 
működése jelen pillanatban nem teljes. 
 
Lóth Gyula: Megkérdezte a jegyzőt az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyban született 
döntéséről. 
 
dr. Kovács András: A bizottság egyhangúlag elfogadta a benyújtott határozati javaslatot. 
 
Sólyomvári Béla: Mivel további hozzászólás, javaslat nem volt, ezért a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az által tett kiegészítéssel. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
76/2017. (V. 17.) határozata 

 
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár könyvtári területének bővítéséről szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a 4,5 
millió forintos keretösszeget az általános tartalékkeret terhére biztosítsa az önkormányzat. 
 
8) A Kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről 

Lóth Gyula: Kérdései az alábbiak: hosszú távon ki finanszírozza a kormányablak 
működtetését; a kialakítás várhatóan mekkora költségvonzattal jár; illetve mi az indoka a 
2013. évben tett önkormányzati vállalások megkurtításának?  

dr. Kovács András: A kormányablak kialakításához továbbra is szükségesek a 63/2013 
(03.27.) határozatban felsorolt feltételek, azonban a polgármester szándéka az, hogy 
mindezt ne az önkormányzat vállalja fel. Tehát a jelenlegi vállalás sokkal szolidabb a 
korábbihoz képest. 

Sólyomvári Béla: Mivel a határozati javaslat 4. pontja felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó egyeztetések lefolytatására, a kialakítással kapcsolatban felmerülő akadályok 
ezáltal kezelhetővé válnak. További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

77/2017. (V. 17.) határozata 
 

A kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a kormányablak kialakításával 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
 
 
9) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről módosításáról – a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
költségvetésének módosításáról 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

78/2017. (V. 17.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, melynek megfelelően a bizottság támogatja a módosító rendelet 
megalkotását. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:38 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Koleszár Kázmér   
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 


