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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2018. február 14. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Dr. Csath Magdolna bizottság tagja (a zárt napirendi pontok megkezdéséig) 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja (11. napirendi pontig) 
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester  
Kecskés László  képviselő (4-11. napirendi pontoknál) 
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Rack Ferencné Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója*  
Daczó Ervin Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Ált. Iskola képviseletében* 
Sabján Csilla szülői munkaközösség elnöke (Ritsmann Pál NNÁI)* 
Szádváriné Kiss Mária igazgató, JFMK 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
 *az 1-2. napirendi pontoknál 
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság öt 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:10 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 6.), 7.) és 8.) pontok napirendről való levételét, 
továbbá a rendkívüli képviselő-testületi ülésre való tekintettel a 4.) Közbeszerzési eljárás 
kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában c. napirendi pont elsőként történő 
megtárgyalását, ezt követően másodikként a 9.) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Udvarprojekt megvitatását. Ezenfelül javasolta a torbágyi katolikus templom 
restaurálási projektjének támogatásáról szóló előterjesztés 10.) pontként való napirendre 
vételét és az így módosított napirendet tette fel szavazásra. 

 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
módosított napirendet elfogadta. 

 
 

http://www.biatorbagy.hu/
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Végleges napirend: 
 

1) Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában 

2) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt 

3) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

4) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről 

5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

6) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 

elszámolásáról 

7) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 

ügyrendjéről 

8) Beszámoló a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 

Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről 

9) Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 

Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 

10) A torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról 

11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

12) A felajánlott ingatlanok megvásárlásáról (zárt) 

13) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról (zárt) 

14) Tájékoztató a peres ügyekről (zárt)     

 

1) Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában 

dr. Kovács András: Az ajánlati felhívással kapcsolatban tett kiegészítést. Hirdetmény nélkül 
induló tárgyalásos eljárásról van szó, jelen esetben öt meghívott gazdasági társaságot kell 
felhívni ajánlattételre. A közbeszerzés két részből áll: az egyik a melléképületek bontása, 
mely pályázatban nem elszámolható tétel, így a közbeszerzés során is külön kell kezelni; 
továbbá a főépület teljes felújítása, mely pályázatban elszámolható. Az ajánlati ár mellett – a 
szoros határidőre tekintettel – a teljesítési határidő került meghatározásra bírálati 
szempontként. Mivel az ingatlan helyi értékvédett épület, ezért a teljes homlokzatot eredeti 
formájában kell helyreállítani. A pályázat szerint 2018. augusztus 31-ig lehet támogatási 
szerződés módosítása nélkül a kivitelezést lefolytatni. 

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását a kipontozott részek meghagyásával. 

Szavazás:  
 

A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor, Lóth Gyula bizottsági tag nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

17/2018. (II. 14.) határozata 
 

Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a „Népi építészeti emlékek 
helyreállítása” tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést és a 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal, hogy az I. 
pontban konkrét ajánlattevőként meghívandó szervezeteket nem jelölt meg. 

2) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt 

dr. Kovács András: Tájékoztatást adott arról, hogy a nemzetiségi általános iskola udvar 
felújítási költsége három tételből állna: részben tankerületi támogatásból, másrészről civil 
szervezetek és magánszemélyek adományaiból, harmadrészt pedig 11.713 ezer Ft 
összegben önkormányzati vállalásból. A Településfejlesztési Bizottság javaslata úgy 
fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat a támogatás fejében egy műszaki ellenőrt 
biztosít a teljes kivitelezési időszakra, melynek költségére vonatkozóan további fedezetet kell 
biztosítani a költségvetésben. Az eljárás nem közbeszerzés-köteles, mivel a tankerület és az 
önkormányzat együttes támogatása nem éri el a teljes beruházás költségének 75%-át. 
Elsődlegesen azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat megadja-e a kért támogatás 
összegét. 
 
Rack Ferencné: Az önkormányzattól kért összeg elengedhetetlenül szükséges a projekt 
megvalósításához.  
 
Szakadáti László: Javasolta az udvarprojekt összevetését az iskola már elkészült 
tanulmánytervével, másrészt pedig az előkészítés során fokozott figyelmet kell fordítani a 
szakszerűségre, a kivitelezés folyamán pedig kellő gondossággal kell eljárni.  
 
Farkas-Gáspár Mónika: Teljes mértékben egyetért a projekttel és egyúttal erre kérte a 
bizottságot, támogassa az iskola kérelmét. 
 
Lóth Gyula: Fontosnak tartja, hogy az iskola megkapja a kért támogatás összegét, továbbá 
a megvalósítás során a polgármesteri hivatal műszaki osztálya álljon a kivitelezők 
rendelkezésére és segítse a munkájukat. Az önkormányzatnak jó gazdaként felügyelnie kell 
a folyamatot és a projekt abban az esetben kerüljön ismételten a bizottságok elé, 
amennyiben az ellenőr problémát tapasztal. Költségvetési forrásként pedig a játszótér építés 
10 millió Ft keretösszegét javasolta - részösszegként - megjelölni. 
 
Tarjáni István: Vállalta, hogy a képviselő-testület üléséig javaslatot tesz a pénzügyi forrás 
biztosítására. Ezenkívül a testületi ülésig megvizsgálásra kerül továbbá a koncepcióterv és 
az udvarfelújítás egymáshoz való viszonya. 
 
Lóth Gyula: Visszavonta a pénzügyi fedezetre vonatkozó javaslatát. 
 
Sabján Csilla: A beadvány a gondosság igényét szem előtt tartva készült el. A kivitelezők is 
számos referenciával rendelkeznek. Jelezte, hogy a továbbiakban a polgármester, illetve a 
bizottságok szíves rendelkezésére áll annak érdekében, hogy képviselő-testület ülésére egy 
mindenki számára megnyugtató anyag készülhessen és a pozitív hozzáállás érvényesüljön. 
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Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az 1. számú határozati javaslat elfogadását a kérelemben 
szereplő összeggel, forrás megjelölése nélkül. 
 
Szavazás:  

 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

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

18/2018. (II. 14.) határozata 
 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarprojektről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola udvarprojektről szóló előterjesztést és az annak támogatásáról 
szóló 1. számú határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testület felé a kért 
támogatási összeggel, azaz 11.713.897,- Ft-tal kiegészítve, a költségvetésre vonatkozó 
forrásmegjelölés nélkül. 

3) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 972,96 mFt. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 167,131 mFt. A 
lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege 46.699 eFt, kiegyenlítésük folyamatban 
van. 2018. január 1-től megtörtént az önkormányzat csatlakozása az ASP elektronikus 
információs rendszerhez. A program sajátosságai és a munkafolyamatok időigénye miatt a 
jövőben a számlák kiegyenlítéséhez 15 napos határidőre lesz szükség a jelenleg alkalmazott 
8 nappal szemben. A legnagyobb problémát az okozza, hogy az új rendszerben nincs 
lehetőség a program által generált vevői számlák kiállítására, melyre a gyermekétkeztetés 
esetében lenne szükség. 
 
Benedek Marianne: A tájékoztatóban az egyes adónemek tervezése került levezetésre 
nagy vonalakban. Többletbevétel a telekadóra került kalkulálásra, mely a mértékemelésből 
adódik. Az iparűzési adó esetében betervezésre került a december hónapban realizált 400 
millió Ft összegű adóelőleg kiegészítés, sőt, kismértékben a terv további emelésére került 
sor, bízva abban, hogy még ezt is sikerül túlteljesíteni. 
 
Lóth Gyula: Érdeklődött, nem lenne-e optimálisabb 15-30 nap közötti fizetési határidővel 
kalkulálni? 
 
Sólyomvári Béla: Elfogadja, hogy technikai okok miatt 15 napra bővül a fizetési határidő, 
azonban ennek további növelését nem javasolja. Tekintettel arra, hogy további kérdés, 
hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás:  

 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

19/2018. (II. 14.) 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. 

Sólyomvári Béla: A képviselő-testületi ülésre való tekintettel szünetet rendelt el. 

SZÜNET: 16:00-16:29 

4) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

20/2018. (II. 14.) határozata 
 

Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2017. évi munkájáról szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé.  

5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

Szakadáti László: Megítélése szerint a Hivatal a meglehetősen sokrétű feladatát alapvetően 
jól, becsületesen és lelkiismeretesen látja el, továbbá köszönetet mondott a dolgozóknak a 
végzett munkájukért.  
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

21/2018. (II. 14.) határozata 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
munkájáról szóló előterjesztést és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat képviselő-
testület általi elfogadását. 

6) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elszámolásáról 

 
Farkas-Gáspár Mónika: A kiküldött anyagot átláthatatlannak tartja annak nagy terjedelme 
miatt. Kérte, hogy a jövőben a számlák a civil szervezetek szöveges beszámolójától 
elkülönítve kerüljenek feltöltésre. 
 
Lóth Gyula: Már a tavalyi évben is javasolta egy olyan formanyomtatvány kidolgozását, 
mely alapján áttekinthetővé válnak a civil szervezetek pályázatai és elszámolásai is. Kérte a 
bizottságot, hozzon határozatot arról, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság dolgozzon ki 
egy szakmai adatlapot, melyhez a pénzügyi bizottság is hozzá tudná illeszteni a saját 
pénzügyszakmai feladatait. Így az elszámolás során minden szervezetnek egy könnyen 
áttekinthető szakmai adatlapja lenne – maximálisan 3 oldalban korlátozva – és a mellékletek 
pedig külön jelennének meg.  
 
Czuczor Orsolya: Javasolta a számlák tételes megjelenítése helyett számlaösszesítő 
alkalmazását. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy a jövőben a 
civil szervezetek elszámolása az ún. szakmai adatlap segítségével átlátható keretek között 
történjen és a számlák ne kerüljenek egyenként mellékletként becsatolásra, hanem helyette 
számlaösszesítő készüljön. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
támogatta, hogy a jövőben a civil szervezetek elszámolása az ún. szakmai adatlap 
segítségével átlátható keretek között történjen és a számlák ne kerüljenek egyenként 
mellékletként becsatolásra, hanem helyette számlaösszesítő készüljön. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó 
határozati javaslat elfogadását a fenti szavazás eredményével kiegészítve. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

22/2018. (II. 14.) határozata 
 

 A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elszámolásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyon működő civil 
szervezetek 2017. évi pályázati támogatásának elszámolásáról szóló előterjesztést és 
támogatja a határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását azzal, hogy a jövőben a 
szakmai beszámolók átláthatóságának javítása érdekében az egyes számlák ne kerüljenek 
mellékletként becsatolásra, helyette egy ún. szakmai adatlap, valamint számlaösszesítő 
készüljön. 

 
7) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 

ügyrendjéről 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

23/2018. (II. 14.) határozata 
 

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Közösségi 
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
felé. 
 
 
8) Beszámoló a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 

Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

24/2018. (II. 14.) határozata 
 

Beszámoló a fogorvosi ügyelet működéséről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 2017. évi 
működéséről szóló előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület felé. 
 
9) Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 

Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 
 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

25/2018. (II. 14.) határozata 
 

A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását 
Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 2018. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és támogatja a tárgyban készült határozati javaslat 
képviselő-testület általi elfogadását. 

 
10) A torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról 

 
Szakadáti László: Javasolta, hogy a bizottság támogassa a megjelölt 4 millió forintos igényt 
pályázati önrészként. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a polgármester kérjen tájékoztatást az egyházközség képviselő-
testületétől, hogy ez a feladat az elkövetkezendő évek során mekkora költséget fog még 
jelenteni. A számadatok tükrében egyszerűbbé válna a tervezés, illetve az egyházak részére 
létre lehetne hozni egy alapot műemlékek restaurálása címén. 
 
Tarjáni István: A kérést továbbítani fogja a plébánia felé, viszont ezt a projektet az egyházi 
támogatások között kiemelten kell kezelni, mivel településünk legértékesebb műemlékéről 
van szó szakemberek szerint. 
 
Czuczor Orsolya: Ebben az esetben a feladatot a helyi építési-építészeti feladatok közé 
lehetne önálló címsoron tervezni és az egyházak támogatásától elkülönülve tudna 
megjelenni. 
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Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati 
javaslat elfogadását a kért 4 millió Ft összeggel, forrásmegjelölés nélkül. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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

26/2018. (II. 14.) határozata 
 

Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Torbágyi katolikus templom 
restaurálási projektjének támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a kért 4 
millió Ft összeggel, forrásmegjelölés mellőzésével elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé. 
 

 
11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

 
Dr. Csath Magdolna: Érdeklődött, hogy a jégcsarnok megvalósítására eddig mennyit költött 
az önkormányzat, illetve milyen időtávon mekkora anyagi terhet jelent? A szakgimnázium 
esetében ismert-e már, mekkora állami támogatásban részesül az önkormányzat? 
Problémának tartja, hogy amíg az önkormányzat a költségvetésben 2-3 évre előre köteles 
tervezni, addig az állami támogatások és elvonások mértéke a jövőre vonatkozóan nem 
ismert. Észrevételt tett, miszerint a Művelődési Központ költségvetési keretösszege igen 
jelentős tétel, az önként vállalt feladatok aránya jelentősen meghaladja a kötelező 
feladatokét. Ebben az esetben mi jelenti a hozzáadott értéket, tehát mi indokolja ezt az emelt 
összeget? Ezenfelül a tartalékok megoszlása mögött van-e valamilyen szakmai okok miatti 
százalékos megoszlás? Mit takar a turisztika és külterületi felzárkózás 1,5 millió Ft-os 
keretösszege? 
 
Tarjáni István: A turisztika és külterületi felzárkózás az Értéktár Bizottság tanösvény 
javaslatait, továbbá egy turisztikai tanulmány elkészítését takarja. Az állam támogatási és 
elvonási szándékairól konkrét információk nem állnak rendelkezésre a jövőt illetően. A 
Művelődési Központtal kapcsolatban kifejtette, hogy kultúra nélkül nem életképes egy 
település. A költségvetési keretösszeg önkormányzati döntésen alapul, továbbá a hozzáadott 
értéket a gazdagabb kínálat mutatja. A Jégcsarnokról külön képviselő-testületi döntést 
szeretne, a költségvetésben a céltartalékok között szerepel és nem használható fel 
mindaddig, amíg arról testületi döntés nem születik. Jelenleg azonban nincs döntési 
stádiumban a jégcsarnok projekt. A szakgimnázium nem feladata az önkormányzatnak, tehát 
önrész sincs. Viszont a telek ára, az ingatlanhoz vezető közmű és a közutak elkészítése az 
önkormányzatot terheli.  
 
Czuczor Orsolya: A Művelődési Központ költségvetésébe kizárólag a rendezvények 
költségei kerültek át a kapcsolódó szervezési feladatokkal együtt. A városünnep keretében a 
testvér-delegációk fogadása továbbra is önkormányzati feladat marad. Korábbi bizottsági 
üléseken volt arról szó, hogy a közművelődési feladatok szervezése az e célt is szolgáló 
intézmény költségvetésébe kerüljön átcsoportosításra. Ez tehát a városünnepen kívül még 
további 3-4 rendezvényt is érint. Ez az oka az intézményi költségvetési kiadások 
megemelkedésének. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor összehasonlításképp a 
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művelődési központ költségvetése 1,5 millió Ft-tal alulmarad a tavalyi évhez képest. Az 
állami támogatások és elvonások mértékéről semmiféle jövőbeni információ nem áll 
rendelkezésre. Megtévesztő lehet azonban a táblázatokban, hogy a szolidaritási 
hozzájárulás és az állami támogatás összege bruttó módon kerül kimutatásra. Mire a 
költségvetés eljut az egyensúlyi állapotba, a tartalékok tervezése sajnálatos módon már 
semmiféle szakmaiságot nem takar. 
 
Szakadáti László: Biatorbágyon az épített környezet szárnyal és épül, azonban a turisztikai 
és külterületi felzárkózás elmarad. Utóbbihoz kapcsolódik a kisvasút projekt, mely eljutott 
abba az előkészítési stádiumba, hogy arról tanulmány készüljön. Ezért azt a javaslatot 
kívánja tenni, hogy ez a keretösszeg kerüljön megemelésre. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Észrevételt tett, miszerint a szöveges indoklásban az egyes 
adótételeknél felsorolt összegek összevetve nem egyeznek meg az összesítő táblázatban 
szereplő összeggel. A civil szervezetek támogatásáról szóló táblázatban hangsúlyos 
szerepet kapnak a kiemelt szervezetek, azonban a számuk megemelkedett az elmúlt évek 
során, mi ennek az oka és miben különbözik a támogatásuk? Született-e már döntés a 
NEAK-finanszírozással kapcsolatban? Változik-e az idei évben a finanszírozási rend? 
Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az utak, csomópontok építési keretösszegből 145 
millió Ft az Orgona-Raktár utcák kivitelezése – útépítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, 
közvilágítás fejlesztéssel - céljára kerüljön elkülönítésre. 
 
Tarjáni István: A keretösszeg felhasználására a következő bizottsági körben kerül sor, ezért 
kérte a javaslattétel elhalasztását.   
 
dr. Kovács András: A NEAK-féle támogatásról holnap érkezik hivatalos válasz, melynek 
ismeretében természetesen korrigálásra kerül az Egészségügyi Kft. üzleti terve és a 
költségvetés. Korábban külön döntés született arról, hogy egyes civil szervezetek 
karmestereinek díját az önkormányzat kifizeti, ezzel is elismerve munkájukat. Összege 
szervezetenként 300 ezer Ft évente, mely már a tavalyi évben is szerepelt a 
költségvetésben. A kiemelt szervezetek – más civil szervezetekkel ellentétben – a határt 
jelentő 600 ezer Ft felett is részesülhetnek önkormányzati támogatásban. 
 
Czuczor Orsolya: Az adónemeket érintő számszaki eltérés oka, hogy a szöveges indoklás 
hamarabb elkészült, mint a költségvetés számszaki része, és a korrigálásra nem került sor. 
 
Koleszár Kázmér bizottsági tag 17:37 órakor távozott a bizottság üléséről. 
 
Szakadáti László: Szeretné a turisztikai és a külterületi felzárkózás jelenlegi 1,5 millió Ft-os 
keretösszegét további 2 millió Ft-tal megemelni a kisvasút tanulmányterv elkészítése 
céljából. Ahhoz, hogy az önkormányzat anyagi mozgástérrel rendelkezzen, javasolta a II/7. 
táblázat néhány sorának előirányzatát lecsökkenteni, ezáltal pedig egy forrásalapot képezni. 
A forrásalaphoz elvonásra javasolta a II/7. sz. melléklet 3.5. sorszámú feladatából a 
futópálya építés önerejét képező 22 millió Ft-t, továbbá a 3.8., 3.11. és 3.13 sorok új 
feladatainak egy bizonyos részét. Javasolta továbbá a II/13. sz. mellékletből a 
városfejlesztési (település építészeti) tervek készítésére előirányzott 30 millió Ft 
keretösszeget is a forrásalapba átcsoportosítani. 
 
Tarjáni István: Felhívta a figyelmet arra, hogy a futópálya építés megnyert pályázaton 
alapul, nem lenne célszerű azt visszamondani, mindazonáltal a fele már megépítésre került. 
A 3.8. sor új feladataként megjelölt ügyeleti szolgálat átköltöztetése az Egészségházba 
szintén időszerű, mivel a Védőnői Szolgálat elhelyezését lehet ezáltal megfelelő módon 
segíteni. 
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Farkas-Gáspár Mónika: A civil szervezetek kiemelt támogatására visszatérve szeretné 
kiemelni a Turwaller Stammtisch Egyesületet, amelynek ugyan nincs karnagya és 
tánctanára, ellenben 180 aktív taggal rendelkezik és számtalan rendezvényen vesz részt, 
mégis fenti okok miatt csak a nem kiemelt civil szervezetek számára megállapított maximális 
600 ezer Ft összegre pályázhat, melyet nem tart igazságosnak. 
 
Tarjáni István: Kérte, hogy a javaslattal - miszerint a Turwaller Stammtisch művészeti 
vezetője is részesüljön támogatásban - forduljon az ez ügyben illetékes Oktatási és Kulturális 
Bizottság felé. 
 
Lóth Gyula: Javasolta, hogy a II/13. sz. mellékletben a képviselő-testületi döntés alapján 
kiemelt szervezetek közül az első négy – mint kiemelt és egyedi támogatási elbírálásban 
részesülő egyesület - kerüljön csak név szerint felsorolásra, a többi esetében pedig a 
művészeti vezető támogatása jogcímen csupán egy keretösszeg szerepeljen az abban 
részesülő egyesületek tételes felsorolása helyett, melynek felosztása az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntési jogkörébe tartozik. 
 
Czuczor Orsolya: Lóth Gyula javaslata technikailag megvalósítható. 
 
Sólyomvári Béla: További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és első körben 
szavazásra bocsátotta Farkas-Gáspár Mónika azon javaslatának elfogadását, miszerint az 
Orgona-Raktár utcák kivitelezése kerüljön nevesítve a költségvetésbe. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést arról, hogy az utak, csomópontok építési keretösszegből 
145 millió Ft az Orgona-Raktár utcák kivitelezése – útépítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, 
közvilágítás fejlesztéssel - céljára kerüljön elkülönítésre; a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta Szakadáti László azon javaslatát, 
miszerint a II/7. sz. melléklet 3.5. pontjának futópálya építés önerő tétele 22 millió Ft-os 
keretösszeggel kerüljön egy külön létesített forrásalapba. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem támogatta, hogy a II/7. sz. melléklet 3.5. pontjának futópálya építés önerő 
tétele 22 millió Ft-os keretösszeggel egy külön létesített forrásalapba kerüljön. 
 
Sólyomvári Béla: Harmadjára szavazásra bocsátotta Szakadáti László azon javaslatát, 
miszerint a II/7. sz. melléklet 3.8. pontjának új feladataira szánt 66,464 millió Ft-os 
keretösszegből 51 millió Ft kerüljön egy külön létesített forrásalapba. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést arról, hogy a II/7. sz. melléklet 3.8. pontjának új feladataira 
szánt 66,464 millió Ft-os keretösszegből 51 millió Ft kerüljön egy külön létesített 
forrásalapba; a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Negyedikként szavazásra bocsátotta Szakadáti László azon javaslatát, 
miszerint a II/7. sz. melléklet 3.11. pontjának csapadékcsatornák tervezési feladataira szánt 
65 millió Ft-os keretösszege kerüljön egy külön létesített forrásalapba. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést arról, hogy a II/7. sz. melléklet 3.11. pontjának 
csapadékcsatornák tervezési feladataira szánt 65 millió Ft-os keretösszege kerüljön egy 
külön létesített forrásalapba; a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Ötödikként szavazásra bocsátotta Szakadáti László azon javaslatát, 
miszerint a II/7. sz. melléklet 3.13. pontjának új feladataira szánt 70,5 millió Ft-os 
keretösszegből 43 millió Ft – mely magában foglalja a beruházási tartalék keretösszegre 
szánt 30 millió Ft-ot is - kerüljön egy külön létesített forrásalapba. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) nem hozott döntést arról, hogy a II/7. sz. melléklet 3.13. pontjának új 
feladataira szánt 70,5 millió Ft-os keretösszegből 43 millió Ft kerüljön egy külön létesített 
forrásalapba; a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Hatodikként szavazásra bocsátotta Szakadáti László azon javaslatát, 
miszerint a költségvetés II/13. számú táblájában szereplő városfejlesztési 
(településépítészeti) tervek készítés címen szereplő 30 millió Ft ne kerüljön tervezésre, 
helyette ez az összeg egy külön létesített forrásalapba kerüljön. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (4 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) támogatta a javaslatot, miszerint a költségvetés II/13. számú táblájában 
szereplő városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítés címen szereplő 30 millió Ft ne 
kerüljön tervezésre, helyette ez az összeg egy külön létesített forrásalapba kerüljön. 
 
Sólyomvári Béla: Hetedikként szavazásra bocsátotta a turisztikai és a külterületi 
felzárkózás jelenlegi 1,5 millió Ft-os keretösszegét további 2 millió Ft-tal megemelni a 
kisvasút tanulmányterv elkészítése céljára az előzőleg megítélt forrásalapból. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) nem 
hozott döntést a turisztikai és külterületi felzárkózás keretösszegének további 2 millió Ft 
összegű megemeléséről az előzőleg megítélt forrásalap terhére; a szavazás eredménytelen. 
 
Sólyomvári Béla: Szavazásra bocsátotta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezet elfogadását a fent elfogadott módosító javaslattal 
kiegészítve. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (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 

27/2018. (II. 14.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak indoklásáról szóló előterjesztést és a 
2018. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé azzal a módosító javaslattal, hogy a költségvetés II/13. számú – Átadott pénzeszközök, 
kiemelt feladatok részletezése – elnevezésű táblájában szereplő városfejlesztési 
(településépítészeti) tervek készítés címen szereplő 30 millió Ft ne kerüljön tervezésre, 
helyette ez az összeg egy külön létesített forrásalapba kerüljön. 

 
Sólyomvári Béla: Végül szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 
külön írásos ajánlását a költségvetés elfogadására vonatkozóan, a jogszabályi előírásoknak 
eleget téve. 
 
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 

28/2018. (II. 14.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről –  
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásos véleményéről 

 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetési rendelettervezetét a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak 
találja és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
17:57 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


