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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2017. november 29. napján, 16:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterven kívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja (16:19 perctől) 
Lóth Gyula bizottság tagja 
Nánási Tamás képviselő 
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester (16:23 perctől 
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Mester László kommunikációs tanácsadó  
Szádváriné Kiss Mária igazgató, JFMK 
Uzonyi Edit  intézményvezető, Karikó János Könyvtár 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság három 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 16:10 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Szavazásra bocsátotta a kiküldött napirend változatlan formában történő elfogadását. 

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

 
Napirend: 
 

1) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 
időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról 

2) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

4) Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésének elemzéséről, Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról 
 

http://www.biatorbagy.hu/
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1) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 
időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról 

Sólyomvári Béla: Javasolta a finanszírozáshoz szükséges összegként az igazgató által kért 
4.329.700,- Ft megítélését. Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a 
vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását az által ajánlott 
kiegészítéssel. 
 
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 

144/2017. (XI. 29.) határozata 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 
időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett programjainak 
finanszírozásáról szóló előterjesztést és a tárgyban készült határozati javaslatot 
4.329.700,- Ft összeggel kiegészítve elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

2)  Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

dr. Kovács András: Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Felügyelő bizottság aznap 
megtartotta alakuló ülését és elnökének megválasztotta dr. Csaba Jánost, egyúttal jelen 
tartalommal elfogadta ügyrendjét. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a 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 

145/2017. (XI. 29.) határozata 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testület felé. 
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3) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

Nánási Tamás: A módosító rendelet 5. §-ra vonatkozóan egy másik, rugalmasabb 
szövegjavaslatot tett, miszerint az ebben a pontban foglalt ifjúsági feladatok ellátását 
referensi munkakörben biztosítsa az önkormányzat, és az ezzel kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Kabinet Irodán belül lássa el. 

Koleszár Kázmér 16:19 órakor megérkezett a bizottság ülésére. 
 
Lóth Gyula: Több kisebb észrevételt tett. Egyrészt hiányolta, hogy nem került feltüntetésre a 
szervezeti átszervezés költségvonzata. A 40. és 42. §-ok között a számozás elírásra került. 
Javasolta a 8. §-ban szereplő k) pont akként való pontosítását, hogy a polgármester dönt a 
Biatorbágyon működő civil szervezetek számára támogatásra kiírt pályázaton és a 
köznevelési pályázaton megítélt támogatásokkal kapcsolatos kedvezményezettek belső 
átcsoportosítási kérelméről. Amennyiben pedig kereten belüli újraelosztás szükséges, akkor 
az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az Oktatási és Kulturális Bizottság és a képviselő-testület 
dönt. Kérte továbbá a 8. számú függelékben az érdekeltségi körbe tartozó gazdasági 
társaságok közé az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. felvételét. 
 
dr. Kovács András: A szervezeti átszervezés a munka hatékonyabbá tételét szolgálja, 
létszámnövekedéssel nem jár, így költségnövekedést sem okoz. Gyakorlatilag a Beruházási 
és Vagyongazdálkodási Osztály összevonásra kerül a szervezeti egységvezető nélküli 
Építésügyi Szolgáltatási Ponttal, melynek együttes elnevezése Műszaki Osztály lenne. 
 
Szakadáti László 16:23 órakor megérkezett a bizottság ülésére. 
 
Tarjáni István: Elmondta, hogy a Polgármesteri Kabineti Iroda esetében sem kerül sor 
státusznövekedésre. 
 
dr. Kovács András: Javasolta, hogy a 8. §-ban szereplő k) pont a Lóth Gyula által 
megfogalmazottak szerint kerüljön módosításra. A függelék esetében pedig ellenőrizni fogja, 
szerepel-e benne az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
 
Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy kerüljön bevezetésre időkorlátozás a lakosság bizottsági 
üléséken történő hozzászólásaira vonatkozóan aszerint, hogy egy felszólaló egy napirendi 
pontnál háromszor szólalhat fel, maximum három percben. 
 
Lóth Gyula: Nem ért egyet Sólyomvári Béla javaslatával. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és első körben szavazásra bocsátotta Nánási Tamás javaslatát. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatta 
a rendelettervezet 5. §-nak módosítását az alábbiak szerint: „A képviselő testület az Mötv. 
13.§ (1) bekezdés 15. pontban foglalt feladatok ellátását referensi munkakörben biztosítja és 
az ezzel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Kabineti Irodán belül látja el.” 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta Lóth Gyulának a 8. §-ban szereplő k) 
pontra vonatkozó javaslatát. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatta 
a rendelettervezet 8. §-nak módosítását az alábbiak szerint: „k) Dönt a Biatorbágyon működő 
civil szervezetek számára támogatásra kiírt pályázaton és a köznevelési pályázaton megítélt 
támogatásokkal kapcsolatos kedvezményezettek belső átcsoportosítási kérelméről.” 
 
Sólyomvári Béla: Harmadjára szavazásra bocsátotta saját időkorlátozásra vonatkozó 
javaslatát. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést a lakosság bizottsági üléséken történő hozzászólásaira 
vonatkozó időkorlátozásról, ezért a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Végül szavazásra bocsátotta a határozati javaslat, továbbá a 
rendelettervezet elfogadását a fent megszavazott módosításokkal együtt. 
 
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 

146/2017. (XI. 29.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágy Polgármesteri Hivatal szervezeti 

és működési szabályzatának módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült 
előterjesztést és a határozati javaslat, továbbá a rendelettervezet elfogadását javasolja a 
rendelettervezet alábbi módosításaival kiegészítve: 

- 5. § A Rendelet 55/A. § (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

    „A képviselő testület az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontban foglalt feladatok 
ellátását referensi munkakörben biztosítja és az ezzel kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Kabineti Irodán belül látja el.” 

- 8. § A Rendelet 2/A melléklete az alábbi ponttal egészül ki: 

„k) Dönt a Biatorbágyon működő civil szervezetek számára támogatásra kiírt 
pályázaton és a köznevelési pályázaton megítélt támogatásokkal kapcsolatos 
kedvezményezettek belső átcsoportosítási kérelméről.” 
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4) Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésének elemzéséről, Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
Szádváriné Kiss Mária: Felhívta a figyelmet arra, hogy jogszabályi előírás alapján városi 
önkormányzatnak biztosítania kell közművelődési intézményt, tehát a feladatellátás kötelező, 
azonban a vonatkozó végrehajtási rendelet még nem jelent meg. 
 
Szakadáti László: Úgy látja, hogy a koncepciónak van egy gyűjtőpontja, amelybe a 
beolvasztott tételek nem teljeskörűek. Az önkormányzati kiadásokra szánt 1,8 milliárd Ft 
csökkentése a későbbiek folyamán vissza fog köszönni, tehát számolni kell a 
következményekkel.  
 
Lóth Gyula: A nem állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása esetében 
értelmezése szerint a polgármester esélyegyenlőségre gondol, hogy minimum ugyanazok a 
feltételek legyenek meg a két nem tankerület által kezelt intézményben is, viszont a cél az 
lenne, hogy az általuk felvett állami és egyéb fenntartói támogatásokat maximum kiegészítse 
az önkormányzat a szükséges mértékben. 
 
Tarjáni István: Ezen köznevelési intézményekkel történő szerződéskötés óta eltelt hat év, 
mely alatt az oktatási rendszer teljesen átalakult – először a fenntartói feladatok, majd a 
működtetői feladatok elvételével. Tehát időszerűvé vált az oktatási koncepció újratárgyalása, 
mely napirendre kerül a következő évben ezen szerződések felülvizsgálatával együtt. 
 
Lóth Gyula: Érdeklődött, született-e a koncepció összeállítása során bármilyen kalkuláció a 
minimum-maximum költségmegtakarításra vonatkozóan? Kérte továbbá, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok is ugyanolyan színvonalú, struktúrájú 
és összehasonlítható költségvetést és üzleti tervet állítsanak össze, melyet az önkormányzat 
az intézményeivel szemben is megkövetel. 
 
Tarjáni István: Igen, született kalkuláció a költségmegtakarításra vonatkozóan, azonban 
szándékosan nem tüntetett fel számadatokat a koncepcióban. A gazdasági társaságok üzleti 
terveivel kapcsolatos észrevétellel teljes mértékben egyetért, tehát hasonlóképpen szeretné 
a képviselő-testület elé vinni és kezelni, ahogy az intézmények esetében is történik. Ezért ezt 
a feladatot újra megkapták az ügyvezetők és a januári ülésre megfelelő mélységű üzleti 
tervek kerülnek a bizottság és a képviselő-testület elé. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Kérte, hogy a Karikó János Könyvtár esetében kerüljenek 
feltüntetésre a 2017. évi költségadatok.  
 
Nánási Tamás: Módosítási indítvánnyal élt, miszerint a koncepció 13. oldalán a 
Családsegítő Szolgálat javaslataira reagáló polgármesteri javaslat csak az ifjúságpolitikai 
koncepció felülvizsgálatára térjen ki. Vitatja ugyanis, hogy biztosan jó-e, ha egy helyre 
kerülnek az ifjúságpolitikai feladatok, hiszen azok többféle jellegűek lehetnek (szociális, 
közművelődési, stb.). 
 
Czuczor Orsolya: A Karikó János Könyvtár tervszámait szerepeltetni fogja a koncepcióban, 
szöveges magyarázattal kiegészítve. 
 
Tarjáni István: Elfogadja Nánási Tamás javaslatát, azonban kérte a bizottságot, hogy 
szavazzon róla. 
 
dr. Kovács András: Összegzésként elmondta, hogy bár több éve nem kötelező a 
költségvetési koncepció képviselő-testület általi elfogadása, az idei évben mégis 
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beterjesztésre került a testület felé, az elmúlt év költségvetési elemzésével kiegészítve, 
ugyanis komoly problémák elé néz az önkormányzat a jövőben, ha nem hozza meg a 
szükséges döntéseket. Mindenkit megkért, vegye komolyan a javaslatokat, mert bár 
természetesen minden feladat fontos, azonban ha nem kerül sor a költségek lefaragására, a 
költségvetés sem lesz egyensúlyban. 
 
Szakadáti László: Ahhoz, hogy ez a koncepció használható legyen a költségvetés 
összeállítása során javasolta, hogy kerüljön kiegészítésre mindazon tételekkel, melyek 
felmerülnek a jogosan megfogalmazott igények és az elkészült tervek alapján 
 
Czuczor Orsolya: Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2018. évi költségvetés összeállítása 
során az lenne a cél, hogy egy olyan költségvetés készüljön, ahol a működési bevételek 
fedezik a működési kiadásokat, a beruházások fedezete pedig a 2017 évi pénzmaradvány. 
Amennyiben a működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, a 
pénzmaradványból annyival csökken a beruházásra fordítható rész. Másrészt az 
önkormányzat feladatai kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokból állnak, ezek fel 
vannak sorolva a költségvetési rendeletben. Az önként vállalt feladatok külön táblázatban 
kerülnek felsorolásra és a kötelező feladatok ellátási szintje nincs szabályozva, tehát ez 
mérlegelés tárgyát képezi. Kérte, az legyen a cél, hogy a működési bevételek fedezzék a 
működési kiadásokat, és utána lehet a beruházásokon gondolkozni. 
 
Szakadáti László: Amennyiben váratlan problémák merülnek fel, az kényszerhelyzetet 
teremt és felborítja az egyensúlyt teremtő politikát. Tehát tartalékot kell képezni olyan 
területekre is, melyekre az egyensúlyteremtési szempontok szerint nem jutna. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a Szövetség Biatorbágyért Egyesület beadványáról külön 
szavazzon a bizottság. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem érkezett, 
a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta Nánási Tamás javaslatát. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatta 
Nánási Tamás javaslatának elfogadását, miszerint a költségvetési koncepcióban a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében a polgármesteri javaslat 
kizárólag azt tartalmazza, hogy „A költségvetés megalapozásaként javasolom az 
ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálatát.” 
 
Sólyomvári Béla: Felkérte Szakadáti Lászlót, ismételje meg javaslatát. 
 
Szakadáti László: Javasolta, hogy a költségvetési koncepció kerüljön kiegészítésre olyan 
feladatokkal is, melyekkel - azok szükségessége okán - a költségvetés készítésekor 
kalkulálni kell, ezáltal ne kerüljenek hátrányba a koncepcióban már szereplő tételekkel 
szemben. 
 
Czuczor Orsolya: Felhívta az alpolgármester figyelmét arra, hogy a költségvetés 
összeállítása feladatalapon történik, tehát annak elkészítése folyamán minden szakmai 
egység benyújtja az ellátandó feladatokat a kapcsolódó költségvonzatával együtt. A 
koncepció egy iránymutatást ad ehhez, ezek a költségvetésben tételesen szerepelni fognak. 
 
Szakadáti László: Visszavonta javaslatát. 
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Sólyomvári Béla: Szavazást rendelt el az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadására vonatkozóan az előzőleg megszavazott módosítással együtt. 
 
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 

147/2017. (XI. 29.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elemzéséről és a 2018. 
évi költségvetési koncepcióról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elemzéséről és a 2018. évi költségvetési 
koncepcióról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot azzal a módosítással ajánlja 
elfogadásra a képviselő-testület felé, hogy a költségvetési koncepció 13. oldalán, a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában a polgármesteri 
javaslat kizárólag azt tartalmazza, hogy „A költségvetés megalapozásaként javasolom az 
ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálatát.” 

Sólyomvári Béla: Végül szavazásra bocsátotta Lóth Gyula javaslatát a Szövetség 
Biatorbágyért Egyesület beadványának támogatásáról. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta a Szövetség Biatorbágyért Egyesület által benyújtott képviselői 
előterjesztést. 
 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
17:23 órakor az ülést berekesztette.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla s.k. Farkas-Gáspár Mónika s.k. 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


