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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2018. március 28. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Dr. Csath Magdolna bizottság tagja  
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja  
Lóth Gyula bizottság tagja 
 
Tarjáni István polgármester 
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság öt 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:06 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika vállalta el.  
A kiküldött meghívóhoz képest két új napirendi pont felvételét javasolta: egyrészt a 
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés 
10.) pontként történő megtárgyalását, másrészt a Biatorbágy, Nagy utca 22. belterületi 
ingatlanrész értékesítésére beadott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés zárt ülés 
keretében 13.) pontként történő megtárgyalását, majd 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. 

 
Végleges napirend: 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

2) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi kommunikációs feladatainak 

megvalósulásáról 

3) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről 
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4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről 

5) Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 

6) A polgármester, alpolgármesterek 2018. évi béren kívüli juttatásának 

meghatározásáról 

7) Az Összefogás Építési Alappal kapcsolatos önkormányzati szervezeti és működési 

szabályzat módosításáról 

8) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

9) Támogatási kérelmekről: 

a. Az érdi tűzoltóság kérelméről 

b. Nagydobrony község kérelméről 

c. Aranycsapat Alapítvány támogatási kérelméről 

d. Hiszek Benned Alapítvány támogatási kérelméről 

e. Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről 

f. Budaörsi Mentőállomás támogatási kérelméről 

10)  A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

11)  Javaslattétel a „Fedák József testnevelési és sport díj” adományozására (zárt) 

12) Biatorbágy, 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésére 

beérkezett pályázatok elbírálásáról (zárt) 

13) Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Nagy utca 22. 

204/1 hrsz-ú belterületi ingatlanrész értékesítésére beadott pályázatok elbírálásáról 

(zárt)     

 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 1.645.482 eFt. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 167.131 eFt. 
A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege 13.948 eFt, kiegyenlítésük 
folyamatban van. Az ASP program napi munkamenetéhez szükséges adatfeltöltések 
megtörténtek, a működtetés folyamatos, azonban az Államkincstár féle teljesítendő 
adatszolgáltatások elvégzésénél problémát okoz, hogy a záró/nyitó adatok migrációja nem 
történt meg. További problémát jelent a gyermekétkeztetés számlázása, melyet jelenleg az 
előző pénzügyi rendszeren keresztül állítunk ki, viszont az ASP rendszerbe történő 
feldolgozása jelenleg nem működik, tehát az adatszolgáltatásokban sem szerepelnek 
egyelőre. A feldolgozás megvalósítása legkorábban májusra várható. 
 
Benedek Marianne: Az idei és a tavalyi teljesítésről szóló táblázatokból látható, hogy a 
2018. évi terv 620 millió Ft-tal meghaladja a tavalyit, melyből 500 millió az iparűzési 
adóbevételi tervben szerepel. Mivel az idei március 15-i előírás még a 2016. évi bevallások 
alapján került megállapításra, így a betervezett többletbevétel a 2017. évi bevallások alapján, 
szeptemberben fog realizálódni. Az építményadó tekintetében több nagy területű ingatlan 
esetében tulajdonosváltásra került sor. Ebből adódik némi elmaradás, ugyanis az új 
tulajdonosoknak megállapított adó még nem jogerős, tehát még nem áll fenn fizetési 
kötelezettség, és ez részben érinti a telekadót is. Az adóügyi osztály március 8-ával szintén 
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áttért az ASP rendszerre és a telekadó esetében a migrálás folyamán a tervezett 110 milliós 
többletbevételt szeptemberi hónapra írta elő a rendszer, tehát a bevétel későbbi 
ütemezéssel fog teljesülni. 
 
Sólyomvári Béla: 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:  
 

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

35/2018. (III. 28.) 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) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi kommunikációs 
feladatainak megvalósulásáról 

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor, Lóth Gyula 
bizottsági tag nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

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

36/2018. (III. 28.) határozata 
 

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi kommunikációs feladatainak 
megvalósulásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról szóló tájékoztatót. 

3) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről 

Lóth Gyula: Tájékoztatást kért a honlap megújításának helyzetéről. Kérte, hogy a 
kommunikáció legyen pontosabb és nyíltabb a lakosság felé. Hiányolja, hogy a városi 
kommunikáció nincs jelen a Facebook-on, mivel a város honlapja véleménye szerint kevésbé 
látogatott, mint egy közösségi oldal. Javasolta a Körképben megjelenő fontosabb 
eseményekről egy egyoldalas tájékoztatót kiküldeni a lakosság számára. 
 
Mester László: Folyamatosan dolgoznak rajta, hogy a modern hálózati kommunikáció 
eszközeivel is pontosan tudják informálni a lakosságot. Az azonban még vita tárgyát képezi, 
érdemes-e a Facebook felületén megjelenni. 
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Sólyomvári Béla: Érdeklődött, van-e arra esély, hogy a Völgyhíd TV-t a biatorbágyi 
kábeltelevízión keresztül is lehessen fogni, illetve mikortól? 
 
Mester László: Lóth Gyula kérdésére visszatérve, a honlap elindítására már két évvel 
ezelőtt megbíztak egy fejlesztőt, azonban a szervezeti átalakulás kapcsán nem volt rá 
megfelelő figyelem. Az ún. alaptérképre már elkészült a terv. A televízió esetében mivel 
közszolgálati televízióról van szó, ezért jogszabály szerint kötelező a helyi 
műsorszolgáltatóknak továbbítaniuk ezt a jelet azzal, hogy bizonyos ellenszolgáltatásokat 
akár kérhet is érte, bár elvileg ingyenes. Ha nem tud megállapodni a két fél, azaz a 
műsorkészítő és a műsortovábbító, akkor bírósági eljárásra kerülhet sor. A kft. vezetésének 
beszámolója alapján a UPC-n kívül előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a T-csoporttal. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
érkezett, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a 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 
37/2018. (III. 28.) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről szóló előterjesztést és a kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.  

4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről 
 

Sólyomvári Béla: Érdeklődött, hogy az étkezési szolgáltatás esetében a minőséget újfent 
bele tudja-e fogalmazni az önkormányzat a kiírásba? 
 
Lóth Gyula: Tájékoztatást kért, mikor jár le a jelenlegi gyermekétkeztetésre vonatkozó 
szerződés? E témában egy hosszabb pályáztatási időt javasolt. Mi az oka annak, hogy az új 
óvoda építés kivitelezése esetében az eljárás megindításának tervezett időpontja év végére 
tolódik? 
 
dr. Kovács András: A közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása 
referenciával rendelkező dietetikus szakértő bevonásával valósul meg, ez a kulcsa annak, 
hogy a megfelelő minőség biztosítva legyen a lehető legkedvezőbb árszint mellett. A 
jelenlegi szerződés 2018. október 31-én jár le. Az eljárás a második negyedévben indul egy 
összefoglaló tájékoztatóval, amely megjelenik a közbeszerzési hatóság honlapján. Ez egy 
elhúzódó tárgyalásos eljárás lesz, tehát minimum 3-4 hónap az időigénye. A kiírás várhatóan 
már áprilisban megtörténik és várakozásai szerint szeptemberben lezárulhat, így 
novemberre biztosított lesz a szolgáltatás. Az új óvoda építésével kapcsolatban elmondta, 
hogy a pályázat vonatkozásában az elbírálás megtörtént, már csak a miniszteri 
jóváhagyások hiányoznak a támogatásról, illetve az elutasításról. A közbeszerzés 
előkészítése megtörtént, az eljárás megindítására a támogatásról szóló okirat 
megérkezésének függvényében akár már a második negyedévben sor kerülhet. 
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Lóth Gyula: Javasolta, hogy az óvodaépítés esetében az eljárás megindításának tervezett 
időpontja 2018. II-IV. negyedévre módosuljon. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 
összesített közbeszerzési tervben szereplő Biatorbágy, Nagy utcában tervezett 4 csoportos 
új óvoda építés kivitelezése esetében az eljárás megindításának tervezett időpontja 2018. 
IV. negyedév helyett 2018. II-IV. negyedévre módosuljon. 
 
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 

38/2018. (III. 28.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal, hogy a 2018. évi összesített 
közbeszerzési tervben szereplő Biatorbágy, Nagy utcában tervezett 4 csoportos új óvoda 
építés kivitelezése esetében az eljárás megindításának tervezett időpontja 2018. IV. 
negyedév helyett 2018. II-IV. negyedévre módosuljon. 

 
5) Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
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 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 

39/2018. (III. 28.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és 
támogatja a kapcsolódó határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 
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6) A polgármester, alpolgármesterek 2018. évi béren kívüli juttatásának 
meghatározásáról 

 
dr. Kovács András: Egy jogszabályváltozás következtében vált szükségessé, hogy a 
juttatás megállapításáról a képviselő-testületnek döntenie szükséges. A jövőben az a cél, 
hogy e tárgyban az előterjesztés már január hónapban beterjesztésre kerüljön. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további 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 
40/2018. (III. 28.) határozata 

 
 A polgármester, alpolgármesterek 2018. évi béren kívüli juttatásának 

meghatározásáról 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a polgármester, alpolgármesterek 
2018. évi cafetéria juttatásáról szóló előterjesztést és támogatja a kapcsolódó határozati 
javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 
 
7) Az Összefogás Építési Alappal kapcsolatos önkormányzati szervezeti és működési 

szabályzat módosításáról 
 

dr. Kovács András: Kérte a bizottság döntését abban, hogy a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően ne kerüljön minden egyes esetben a pályázati kiírás a képviselő-testület elé, 
hanem átruházott  hatáskörben a Településfejlesztési Bizottság hozzon a tárgyban döntést. 
Kérte a határozati javaslat és a rendelet bizottság általi elfogadását. 
 
Lóth Gyula: Kérte, hogy a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően az éves 
elszámolás valamennyi képviselő részére kerüljön megküldésre. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását a Lóth 
Gyula által megfogalmazott javaslattal kiegészítve. 
 
Szavazás:  
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatta 
a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a költségvetési rendelet megalkotását 
megelőzően az éves elszámolás valamennyi képviselő részére kerüljön megküldésre. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta az SZMSZ módosítását és az új 
rendelet megalkotását a benyújtott tervezetnek megfelelően. 
 
Szavazás:  
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatta 
a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet módosítását, az Összefogás Építési Alapból 
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igényelhető támogatásról szóló, 28/2011.(11.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezését 
és a kapcsolódó új, 5/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
Fentiek alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

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

41/2018. (III. 28.) határozata 
 

Pályázat kiírása az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásra 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Pályázat kiírása az Összefogás 
Építési Alapból igényelhető támogatásra c. előterjesztést és a kapcsolódó határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé azzal, hogy a költségvetési rendelet 
megalkotását megelőzően az éves elszámolás valamennyi képviselő részére kerüljön 
megküldésre. 
 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság támogatja a Biatorbágy Város Önkormányzata 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 
módosítását, az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló, 
28/2011.(11.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezését és a kapcsolódó új, 
5/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet megalkotását a benyújtott tervezetnek megfelelően. 
 
 
8) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 
 
Tarjáni István: Egy régen megalakult kistérségi együttműködésről van szó, mely az idők 
folyamán gyakorlatilag kiüresedett és érdemi feladatot nem tud megvalósítani. Ezért úgy ítéli 
meg, hogy valóban jogos a társulás megszüntetése. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó 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 

42/2018. (III. 28.) határozata 
 

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Zsámbéki Medence Regionális 
Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést és támogatja a tárgyban 
készült határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 
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9) Támogatási kérelmekről 
 

a. Az érdi tűzoltóság kérelméről 

Czuczor Orsolya: Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy idei évben a civil pályázati keret 40 
millió Ft keretösszeggel szerepel a költségvetésben, azonban az Oktatási és Kulturális 
Bizottság a hétfői ülésén 43 millió Ft-ot osztott szét, tehát már a helyi célok kielégítésére is 
szükségessé válta a tartalékok igénybevétele. 
 
Koleszár Kázmér: Javasolta, hogy a bizottság támogassa az érdi tűzoltóság kérelmét 200 
ezer Ft összeggel a költségvetés tartalékkerete terhére. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta Koleszár Kázmér javaslatát. 
 
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 

43/2018. (III. 28.) határozata 
 

Az érdi tűzoltóság kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottsága: 

1. hozzájárul az érdi tűzoltólaktanya korszerűsítésének költségeihez 200.000,- Ft 
összegben, 

2. a támogatás fedezetét a költségvetés tartalékkerete terhére javasolja biztosítani. 
 

b. Nagydobrony község kérelméről 

 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy nem érkezett javaslat, a vitát lezárta és áttért a 
következő napirendi pontra. 
 

c. Aranycsapat Alapítvány támogatási kérelméről 

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

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

44/2018. (III. 28.) határozata 
 

Az Aranycsapat Alapítvány kérelméről 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága az 
Aranycsapat Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 

d. Hiszek Benned Alapítvány támogatási kérelméről 

Sólyomvári Béla: Javaslat hiányában a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a „B” 
határozati javaslatot. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) átruházott 
hatáskörben az alábbi határozatot hozta: 
 

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

45/2018. (III. 28.) határozata 
 

A Hiszek Benned Alapítvány támogatási kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Hiszek 
Benned Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 

 

e. Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről 

 
Lóth Gyula: Javasolta a kért összeg megítélését abban az esetben, ha az alapítványnak a 
kérelemben megjelölt, biatorbágyi csecsemők megmentésével és ellátásával kapcsolatban 
felmerült költsége ellenőrizhető módon valós értéket takar. 
 
Koleszár Kázmér: Mivel az alapítvány tevékenysége kötődik a településhez, ezért 100 ezer 
Ft támogatás megítélését javasolta. 
 
Farkas-Gáspár Mónika: Felhívta a figyelmet arra, ha a bizottság támogatja az alapítvány 
kérelmét, akkor kalkulálni kell azzal, hogy ezt követően évről-évre adakoznia kell, hiszen 
minden évben lesz nagyságrendileg ennyi koraszülött mentésük Biatorbágyon, hiszen a 
születések száma növekszik. 
 
Lóth Gyula: Egyetért Mónika észrevételével, ezért visszavonta javaslatát. 
 
Koleszár Kázmér: Visszavonta javaslatát. 
 
Sólyomvári Béla: Javaslat hiányában a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a „B” 
határozati javaslat elfogadását. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal (5 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) átruházott 
hatáskörben az alábbi határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
46/2018. (III. 28.) határozata 

 
A Peter Cerny Alapítvány kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága a Peter Cerny 
Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 

 

f. Budaörsi Mentőállomás támogatási kérelméről 

 
Sólyomvári Béla: Javaslat hiányában a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a „B” 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (5 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
47/2018. (III. 28.) határozata 

 
A budaörsi mentőállomás kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány Budaörs Mentőállomás mentőautóinak felszereltség javítására 
benyújtott támogatási kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 

10) A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

 
dr. Kovács András: A kft. ügyvezetőjével és könyvelőjével történt aznapi egyeztetést 
követően javasolta, hogy Tésy Tamás kerüljön felkérésre végelszámolónak, 
munkaviszonyának és ügyvezetői megbízatásának 2018. március 31-vel, közös 
megegyezéssel történő megszüntetését követően. Kérte a határozati javaslat 3) pontjának 
fentiek szerinti módosítását.  
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Lóth Gyula: Felelőtlenségnek tartja Tésy Tamást megbízni a végelszámolói feladatok 
ellátásával, javasolta egy független személy kinevezését. 
 
dr. Kovács András: Azért célszerű, ha a végelszámolói feladatokat az ügyvezető látja el, 
mivel egyszerűen tudja intézni a különböző szolgáltatási szerződések felmondását, emellett 
pedig a folyamat jogi részét Dr. Juhász Andrea végzi, a számviteli részét pedig a 
könyvvizsgáló és a könyvelő. Tésy Tamás feladata lényegében technikai jellegű csupán.  
 
Farkas-Gáspár Mónika: Érdeklődött, milyen díjazás fogja megilletni a végelszámolót a 
továbbiakban? 
 
dr. Kovács András: Tésy Tamás ingyenesen vállalja a végelszámolói feladatok ellátását. 
 
Lóth Gyula: Tekintettel a fenti kijelentésre, visszavonta korábbi javaslatát. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati 
javaslat elfogadását azzal, hogy annak 3) pontja dr. Kovács András javaslatával módosításra 
kerül, továbbá tartalmazza azt a kitételt, hogy Tésy Tamás a végelszámolói feladatokat 
díjmentesen látja el. 
 
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 

48/2018. (III. 28.) határozata 
 

Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. 
megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi módosítással 
támogatja a tárgyban készült határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását: 

- felkéri Tésy Tamás ügyvezetőt a végelszámolói feladatok díjmentes ellátására, egyúttal 
az ügyvezetői megbízatását és munkaviszonyát közös megegyezéssel 2018.03.31-i 
hatállyal megszünteti és kéri, hogy a cégbíróság felé a változásbejegyzési eljárást 
indítsa el, a további szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:09 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


