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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2017. június 29. napján, 14:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterven kívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke  
Farkas-Gáspár Mónika bizottság tagja  
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság három 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 14:09 órakor megnyitotta. Dr. Csath Magdolna és 
Koleszár Kázmér távollétét jelezte. A jegyzőkönyv hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika 
vállalta el. 
Javasolta a pótanyagként kiküldött Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását 6.) napirendi pontként, és az így 
módosított napirendet tette fel szavazásra. 

Szavazás: 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

Napirend: 
1) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására érkezett UTT 

Europe Kft. által készíttetett telepítési tanulmányterv befogadásáról és 
településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséről 

2) Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés módosításáról 

3) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről 

4) Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

5) A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodásról 

6) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
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1) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására érkezett UTT 
Europe Kft. által készíttetett telepítési tanulmányterv befogadásáról és 
településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséről 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
106/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására érkezett UTT 

Europe Kft. által készíttetett telepítési tanulmányterv befogadásáról és 
településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy hatályos 
településrendezési eszközeinek módosítására érkezett telepítési tanulmányterv 
befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről szóló előterjesztést és a 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

2) Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés 
módosításáról 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 

 
Szavazás:  

 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
107/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy városközpont 
környezetrendezési tervéről szóló szerződés módosításáról szóló előterjesztést és támogatja 
a kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 

3) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos 
közbeszerzésről 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot. 
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Szavazás:  
 

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
108/2017. (VI. 29.) határozata 

 
A biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének kérdéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a biatorbágyi szennyvíztisztító 
telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről szóló előterjesztést és támogatja a 
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 

4) Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 

 
Szavazás:  

 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
109/2017. (VI. 29.) határozata 

 
A Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy, 3604/2 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.  

5) A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodásról 

Lóth Gyula: Javasolta a „B” határozati javaslat elfogadását. 

dr. Kovács András: A „B” határozati javaslat arról szól, hogy a Spalding Alapítvány a 
szerződés megszüntetésével és egy három összegben történő meghiúsulási kötbér 
kifizetésével mentesül a kivitelezési kötelezettség alól. Az alapítvány ugyanis jelezte, hogy 
jelen pillanatban egy ilyen volumenű munkát megfelelő humán kapacitás hiányában nem 
képes menedzselni. Tehát a „B” határozati javaslat az alapítvány javaslatán alapul, a 
megjelölt 15,3 millió Ft pedig a meghiúsulási és a késedelmi kötbér összegéből adódik. 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, kérdés nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a „B” határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás:  
 

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

110/2017. (VI. 29.) határozata 
 

A SPALDING Alapítvánnyal kötött megállapodásról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Spalding Alapítvánnyal kötött 
megállapodásról szóló előterjesztést és a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a 
képviselő-testület részére.  

6) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

Czuczor Orsolya: A képviselő-testületnek eljárásrend szerint az alapító okiratok módosítása 
esetén három határozatot kell hoznia. Az alapító okirat módosítása azért vált szükségessé, 
mert a bölcsőde a gyermekétkeztetést saját konyhán keresztül látja el, viszont a konyhai 
feladatok működtetése az alapító okiratban jelenleg csak kormányzati funkcióként van 
feltüntetve, szövegesen nem. Ez a hiányosság került most pótlásra.  

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, kérdés nem volt, a vitát lezárta 
és együttesen tette fel szavazásra az előterjesztéshez kapcsolódó mindhárom határozati 
javaslat elfogadását. 

Szavazás:  
 

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

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

111/2017. (VI. 29.) határozata 
 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a tárgyban készült 
mindhárom határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és a 
bizottság ülését 14:17 órakor berekesztette.  

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika   
 bizottsági elnök bizottsági tag 


