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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2018. május 24. napján, 15:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla  bizottság elnöke 
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
Koleszár Kázmér bizottság tagja  
 
Tarjáni István polgármester (2. napirendi ponttól) 
dr. Kovács András jegyző  
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető  
K. Horváth Mónika műszaki osztályvezető (1. napirendi pontnál) 
Győri Ferenc Városgondnokság (1. napirendi pontnál) 
Hingyiné Molnár Ildikó intézményvezető, Benedek Elek Óvoda (1. napirendi pontnál) 
Zink Olivia jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság három 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:06 órakor megnyitotta. Dr. Csath Magdolna és 
Lóth Gyula bizottsági tagok távollétüket jelezték. A jegyzőkönyv hitelesítését Farkas-Gáspár 
Mónika vállalta el.  
A kiküldött meghívóhoz képest javasolta a 2.), 5.) és 10.) pontok napirendről való levételét, 
továbbá az eredeti meghívóban szereplő 7.) pont elsőként történő megtárgyalását, majd 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. 

Végleges napirend: 
 

1) Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről: 

a. 2018. évi nyári karbantartási programról 

b. Önkormányzati ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

4) Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
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5) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 

kötelezettségéről 

6) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25) 

önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 

7) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. 

(04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

8) Pest megyei kitüntetések (javaslattétel) – zárt ülés keretében 

9) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról – zárt ülés keretében 

10) „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozásáról – zárt ülés keretében 

 

1) Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről 

a. 2018. évi nyári karbantartási programról 

Czuczor Orsolya: Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a nyári karbantartási program táblázata 
47 millió forintnyi feladatot foglal magában. Ezzel szemben a költségvetésben 40 millió Ft 
fedezet áll rendelkezésre, míg a jókarbantartási koncepció feladataira nincs elkülönítve 
forrás.  

dr. Kovács András: A karbantartási programhoz tartozik még egy tétel, mely a Bajcsy-
Zsilinszky utcai óvoda támfalát érinti, becsült költsége 2,5 millió Ft. A képviselő-testületi 
ülésig az anyag ezzel a tétellel kiegészítésre kerül, így az elvégzendő munkák költségigénye 
megközelíti az 50 millió Ft-ot. Mint ismeretes, az új óvoda építésére vonatkozóan Biatorbágy 
tartaléklistára került. A pályázati anyagot azonban június 30-ig fenn kell tartani az esetleges 
visszalépések esetére. A határidő eredménytelen lejárta után döntés születhet arról, hogy a 
felszabaduló 157 millió Ft önrész összege az ingatlanok karbantartására, illetve az óvodák 
felújítására elkölthető lehetne az idei évben. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén 
megfogalmazódott az igény az új óvoda önerőből történő megépítésére. Kérte ezen javaslat 
alapos átgondolását, hiszen az új óvoda építése tervezői költségbecsléssel kalkulálva 525 
millió Ft, emellett pedig közbeszerzés köteles. 

K. Horváth Mónika: Tudomása szerint valamennyi iskola konyhájának felülvizsgálata, illetve 
fejlesztése tervezés alatt áll, melynek finanszírozása nem feltétlenül a nyári karbantartási 
keretből történik. A 39. tételsorban szereplő Művelődési Központ külső lábazatának javítása 
a műszaki osztály költségvetésében is szerepel ugyanúgy, ahogy a falak vizesedésének 
megszüntetése, a tetőszerkezet javítása, tetőfedés cseréje. Mindezek költségcsökkentő 
tételek lehetnek a városgondnokság tervezetében. A külső lábazat javítását mindenképpen 
szakértői vélemény alapján szeretnék megcsináltatni azért, hogy ez a visszatérő probléma 
többé ne merüljön fel. Véleménye szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda támfalának 
megoldása beruházási feladat, tehát nem a nyári karbantartás keretében kellene megoldani.  

Sólyomvári Béla: Pénzügyi oldalról nézve a problémát, a feladatok elvégzéséhez közel 50 
millió Ft-ra van szükség, viszont a költségvetésben 40 millió Ft áll rendelkezésre. A 
különbözetet miből lehetne finanszírozni? 
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Czuczor Orsolya: Az általános tartalékkeret nagyságrendileg 200 millió Ft-ot tesz ki, tehát a 
különbözet annak terhére kigazdálkodható. 

Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy a szakbizottság által támogatott elvégzendő nyári 
karbantartási munkák 40 millió Ft–ot meghaladó része az általános tartalékkeret terhére 
valósuljon meg. 

Czuczor Orsolya: Az elnöki javaslatot szeretné kiegészíteni azzal, amennyiben az 
óvodaépítésre irányuló pályázat végleg elutasításra kerül, úgy a felszabaduló összeggel az 
általános tartalékkeret kerüljön feltöltésre.  

Sólyomvári Béla: Támogatja Czuczor Orsolya javaslatát. Tekintettel arra, hogy további 
kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazást rendelt el a fent elhangzott két 
javaslat támogatására vonatkozóan. 

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 

63/2018. (V. 24.) határozata 
 

Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről: 
2018. évi nyári karbantartási programról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztést. A Bizottság 
azt az álláspontot képviseli, hogy a nyári karbantartási programban szereplő elvégzendő 
munkákhoz a szükséges fedezetet a költségvetésben e célra biztosított 40 millió Ft 
keretösszegen felül az általános tartalékkeret terhére biztosítsa az önkormányzat. A 
Bizottság támogatja, hogy amennyiben az új óvoda építésére benyújtott pályázat végleg 
elutasításra kerül, úgy az önkormányzat által biztosított, felszabaduló önrész összegével 
(157 millió Ft) az általános tartalékkeret kerüljön megemelésre. 

b. Önkormányzati ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

Sólyomvári Béla: A koncepciót illetően javasolta, hogy a régi épületek esetében csak a 
balesetveszélyes, illetve az elengedhetetlenül szükséges karbantartási feladatok kerüljenek 
elvégzésre, hiszen a felújításuk hozzáadott értéken felüli költségigénnyel jár és nem túl 
hatékony.   

K. Horváth Mónika: Az előterjesztés két részből áll, egyrészt a Q-Design Kft. által készített 
anyagból, amely kivitelezői szemszögből közelíti meg az épületeket és a szükségszerűen 
elvégzendő munkákat, a költségigény feltüntetésével együtt. A költségek valóban nagyon 
magasak, különösen az öreg épületekre vonatkozóan. Az előterjesztés másik részét a 
műszaki osztály állította össze és kifejezetten tulajdonosi szempontból közelíti meg ezeknek 
az intézményépületeknek a jövőjét. Pontosan az elnök úr által elmondottak alapján és elven 
elindulva került meghatározásra, mi az a költség, amennyit még érdemes ezekre az 
épületekre rákölteni. A szöveges kiértékelés végén található egy táblázatos tervezet, mely 
iránymutató lehet arra vonatkozóan, melyek azok az épületek, amelyeknek az állapota 
indokolja azt, hogy nem szabad már rá nagyon sok pénzt költeni (pl. Fő utcai óvoda, 
könyvtár épülete). A táblázat az elkövetkező öt évre határoz meg feladatokat. 
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dr. Kovács András: A Fő utcai óvoda az ütemterv szerint bontásra és újraépítésre ítélt 
épület, ezáltal az elnök úr által említett problémát ki lehetne küszöbölni, hiszen egy új, 
modernebb technológiával épült épületben később már vizesedési problémák nem lesznek. 
Viszont ennek kapcsán felmerül egy nagyon fontos kérdés: hová kerülnek elhelyezésre a 
gyermekek a bontás és az építés időszakában? Véleménye szerint járható út lehetne, ha az 
önkormányzat nyerne a pályázaton, illetve önerőből megépíti az új óvodát, így az új épület 
gyakorlatilag az első években a Fő utcai gyermekek elhelyezésére szolgálna, később pedig 
a Legóvár óvoda kiváltásával és a Fő utcai új óvoda megépítésével minden a helyére 
kerülhetne. Ez azonban rengeteg pénzt igényel. A Vadvirág óvodára a nyári karbantartásban 
közel egymillió forint van betervezve, míg a jókarbantartási koncepcióban gyakorlatilag egy 
jóval nagyobb keretösszeggel szerepel  újjáépítendő épületként. A kérdés, hogy a kettő 
közül melyiket választja a képviselő-testület? Az összes épület közül a Fő utcai óvoda a 
legproblémásabb jelenleg, és komoly felújítást igényelne, illetve leginkább újjáépítést. Ehhez 
azonban döntésekre van szükség, melyeket nem lehet elodázni, mert minden egyes 
hónappal romlik az épület állaga. Ezért kérte, hogy a bizottság ehhez kapcsolódóan 
fogalmazza meg javaslatait. 

Sólyomvári Béla: Ésszerűnek tartja az anyagban szereplő azon megállapítást, miszerint 
nem javasol az ingatlan értékének 30%-át meghaladó felújítási beruházást. 

K. Horváth Mónika: A Fő utcai óvoda esetében fontos figyelembe venni, hogy abban négy 
óvodai csoport üzemel. A jelenlegi szabályozásoknak megfelelően egy ekkora méretű telekre 
nagy valószínűséggel ennyi gyermeket nem lehet elhelyezni, mert ma az elhelyezendő 
gyermekek számát a telek mérete, a játszóudvar mérete határozza meg, ezt mindenképpen 
szem előtt kell tartani. Viszont ez az épület valóban nagyon rossz állapotban van. A végső 
ítéletet azonban mindenképpen egy geotechnikai és tartószerkezeti szakértői véleménnyel 
szeretné megalapozni, mely javaslatot is tartalmaz.  

Sólyomvári Béla: Javasolta a műszaki osztály által összeállított koncepció elfogadását. A 
fenti problémával kapcsolatban kikérte az óvodavezető véleményét. 

Hingyiné Molnár Ildikó: Nagyon sok oldalról közelíthető meg a problémakör. Köztudott, 
hogy az óvodai férőhely mindig kevés Biatorbágyon. A Fő utcai intézmény esetében a telek 
és az épület használhatóságát a gyerekek szempontjából valóban sokkal komfortosabbá 
tenné egy három csoportos óvoda jelenléte. Az épület állapotát viszont már nem szeretné 
további jelzőkkel illetni. Aggódik a gyerekek egészségi állapota végett hosszú távon ebben 
az épületben, hiszen egy vizes, dohos, lefedetten penészedő, omladozó csoportszobákban 
nem megnyugtató a gyerekek egész napos nevelését végezni. Biatorbágyon az óvodai 
férőhelyek aránya nem egyenletes eloszlású. Hosszú távon fontos azt is szem előtt tartani, 
hogy Torbágyon is létre lehessen hozni valamilyen módon elegendő óvodai férőhelyet. 

Győri Ferenc: Az óvodaépület tervezése során előírás szerint összességében egy 
gyermekre 36 m2 telekmérettel kell kalkulálni, a játszóudvar területe egy gyerekre számítva 
pedig 10 m2. 

Sólyomvári Béla: Az elmondottak alapján úgy véli, hogy a Fő utcai óvodaépület bontását és 
megépítését még hosszú ideig nem tudja az önkormányzat megvalósítani. Ezért szükség 
van egy stratégiára, milyen módon lehet az egészséges környezetet biztosítani. 

K. Horváth Mónika: Addig, amíg nem tud az önkormányzat ezekhez az épületekhez 
érdemben hozzányúlni, biztosítani kell, hogy rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmasak legyenek. A Fő utcai ingatlan másik komoly problémája a játszóudvart tartó 
támfal, mely veszélyes állapotban van és sürgős megoldást igényel. Fontosnak tartja, hogy 
szakértői véleményt alkossanak erről az épületről olyan szakemberek, akik vállalják ezért a 
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felelősséget. Kimondhatja a szakértő, hogy adott technológiával az épület rendeltetésszerű 
és biztonságos használatra alkalmassá válik még 5-10-15 évig. Vagy kimondhatja azt is, 
hogy 3 éven belül le kell bontani az épületet életveszély miatt. Esetleg a visszamaradó  157 
millió forint pályázati önrészből a nyugati lakópark területén érdemes lehet megvásárolni egy 
olyan telket, ahol a jövőben egy tisztességes méretű, szakaszosan bővíthető óvoda 
megvalósítható.  

Sólyomvári Béla: Javasolta, hogy szeptemberben térjen vissza a bizottság az 
óvodaépületek kérdéskörére, hiszen addigra a pályázati döntés is véglegessé válik. 
Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazásra 
bocsátotta az előterjesztés második részét képező tanulmány koncepcióként történő 
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 

64/2018. (V. 24.) határozata 
 

Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről: 
Önkormányzati intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az önkormányzati intézményi 
ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról szóló előterjesztést. A Bizottság 
koncepcionálisan elfogadásra javasolja az előterjesztés második részét képező az 
„Önkormányzati intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciója és 
vagyongazdálkodási ütemterve 2018-2022” című tanulmányt. 

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai 
napon 1.162.719 eFt. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 95.116 eFt. 
A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összegét sajnálatos módon nem sikerült 
lekérdezni az ASP programból annak hibás működése miatt. A számlák kiegyenlítése 
folyamatosan történik. A bizottságok által május hónapban tárgyalt napirendi pontok közül a 
köznevelési koncepció felülvizsgálata gyakorol hatást a költségvetésre. A Benedek Elek 
Óvoda vezetője ugyanis három új álláshely engedélyezését kérte intézményvezető 
helyettesek részére. Ez az idei évben 3.242.000 Ft-ot jelent az intézmény kalkulációja 
alapján, és a következő évekre pedig nagyságrendileg 13 millió forint folyamatos működési 
többletköltséget fog jelenteni az önkormányzat költségvetésében.   

Benedek Marianne: Az adóbevételek az ebben az időszakban elvártnak megfelelően 
alakultak. Ahogy már a korábbi üléseken is kifejtette, a tavalyi évhez képest 600 millió Ft-tal 
több az idei adóbevételi terv, melyből 500 millió Ft az iparűzési adóra vonatkozik. Ebből 100 
millió forint június 15-ig be fog érkezni egy naptári évtől eltérő adózótól, ismerve az adott 
adózó fizetési morálját. A többi 400 millió Ft realizálódása pedig szeptemberben várható, a 
2017. évi bevallások alapján. Tájékoztatásul még elmondta, hogy az adózóknak igen nagy 
problémát okoz az elektronikus ügyintézésre történő átállás, illetve az elektronikus űrlapok 
kitöltése és továbbítása. Ezen okból kifolyólag a hivatal biztosított egy számítógépet az 
ügyfélszolgálati területen, ami azt jelenti, ha valakinek gondot okoz az űrlapok kitöltése, 
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elküldése, az adóosztályról egy kolléganő lefárad vele az ügyfélszolgálati irodába, és együtt 
megoldják a problémát. 
 
Sólyomvári Béla: Érdeklődött, hogy a Benedek Elek Óvoda esetében hogyan működik az 
állami finanszírozás rendje annak tükrében, hogy három éves kortól kötelező az óvodai 
ellátás biztosítása? 
 
Czuczor Orsolya: Valóban jogszabály rendelkezik az óvodára kötelezett gyermekekről, 
emellett pedig meghatározza a csoportonkénti óvónők számát is. Az óvodák 
üzemeltetéséhez az állam működési támogatást biztosít a gyermeklétszám alapján. Azonban 
a kért intézményvezető-helyettesi státuszokra nem vonatkozik kötelező jogszabályi előírás, 
ezáltal annak támogatása önként vállalt feladatnak minősül az önkormányzat részéről. 
 
Sólyomvári Béla: Tájékoztatást kért az éves adóbevételi terv teljesüléséről annak tükrében, 
hogy a tavalyi év ezen időszakához képest közel 6%-os alulteljesítés mutatkozik. Ebből 
kifolyólag van-e ok aggodalomra? 
 
Benedek Marianne: Ilyenkor még nem kell aggódni az adóbevételi terv teljesüléséért. 
Figyelembe kell venni azonban, hogy az éves terv 500 millió Ft-tal meghaladja az előző évit, 
melyből 400 millió Ft szeptemberben fog teljesülni.  
 
Farkas-Gáspár Mónika: Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén az óvoda vezetője 
részletesen kifejtette az általa benyújtott kérelem okát. Kérését a bizottság teljes mértékben 
támogatta. Véleménye szerint a szakbizottság véleményét nem szabadna megkérdőjelezni. 
 
Czuczor Orsolya: Egy szakbizottsági javaslatról van szó, mely megítélése szerint nem 
igazán mondhat nemet egy ilyen jellegű kérésre. Mégis javasolta ennek átgondolását akként, 
hogy kiindulásként három új álláshely létesítése helyett alacsonyabb létszámbővítéssel 
lehetne kezdeni, melyet később felül lehet vizsgálni és szükség szerint bővíteni. 
 
dr. Kovács András: A tagintézmény-vezetők lennének az intézményvezető-helyettesek, 
akik jelenleg az óvodai csoportokban dolgoznak, tehát a kért három új státusz a csoportokból 
való kivételükkel három óvónő felvételére vonatkozik. Ennek megvalósításával gyakorlatilag 
minden tagintézmény különállóként működne, hiszen mindegyiknek önálló vezetője lesz. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és szavazásra bocsátotta a tájékoztató 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 

65/2018. (V. 24.) 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. 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
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Sólyomvári Béla: Érdeklődött, miből tevődik össze a rendelettervezetben szereplő 1,7 
milliárd Ft költségvetési maradvány? 
 
Czuczor Orsolya: A pénzmaradvány két részből tevődik össze, így a költségvetésben 
tervezett, fel nem használt kiadási összegekből és a többletbevételekből. Mint ismeretes, 
tavaly decemberben jelentős többlet adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely 
előre nem tervezhető. Ezenfelül vannak elmaradt, illetve a tervezettnél kedvezőbb áron 
megvalósított feladatok. Kiemelte, hogy az önkormányzat ilyen mértékű pénzmaradványa 
jelentősen megkönnyíti a likviditás biztosítását, hiszen az adóbevételek ciklikusan érkeznek 
és egyáltalán nem igazodnak a kiadások üteméhez. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további hozzászólás, javaslat nem volt, a vitát 
lezárta és szavazásra bocsátotta a rendelettervezet 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 

66/2018. (V. 24.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és 
támogatja a rendelet megalkotását.  

4) Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

Sólyomvári Béla: Érdeklődött, tett-e a belső ellenőr súlyos szabálysértésre vonatkozó 
megállapítást? 
 
Czuczor Orsolya: Ilyen jellegű megállapítás nem volt. A belső ellenőrzési tervet minden 
évben a képviselő-testület fogadja el, a tavalyi évi feladatok is a testület által lettek 
meghatározva. A költségvetés tárgyalásakor viszont a tervre vonatkozóan született egy 
módosító döntés arról, hogy kerüljön megvizsgálásra az intézményi gazdálkodási rendszer, 
illetve a költségvetés tervezésének racionális alapjai. Az erről szóló belső ellenőrzési jelentés 
pedig az októberi bizottsági ülésen már megtárgyalásra került. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nem merült fel, 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:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

67/2018. (V. 24.) határozata 
 

Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló előterjesztést és támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 
5) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 

kötelezettségéről 
 

dr. Kovács András: Tájékoztatást nyújtott arról, hogy az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elfogadta a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság korábbi javaslatát a 
gazdasági társaságok egységes beszámolási határidejének rendjéről. Jelen határozat 
alapján pedig a kft-kel kötött szerződések is módosításra kerülnének. 
 
Sólyomvári Béla: Az elmondottak alapján a bizottság korábbi javaslata egyeztetésre került 
a gazdasági társaságokkal, akik elfogadhatónak találták azt. Tekintettel arra, hogy további 
kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült fel, 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 

68/2018. (V. 24.) határozata 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 
kötelezettségéről 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok éves beszámolás kötelezettségéről szóló előterjesztést és a 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
6) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25) 

önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

 
Koleszár Kázmér: Tájékoztatást kért, hogy a kabinettitkári munkakör átnevezése a 
gyakorlatban milyen változást jelent? 
 
Tarjáni István: Ez az új kolléganő státuszát érinti, aki nem köztisztviselőként lett alkalmazva. 
Összességében ez indokolja a változtatást. 
 
Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nem merült 
fel, a vitát lezárta és elsőként szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
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Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja 
a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
 
Sólyomvári Béla: Másodjára szavazásra bocsátotta a kapcsolódó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Szavazás:  
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) támogatja 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
Fentiek alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

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

69/2018. (V. 24.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25) önkormányzati 
rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának, 

valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült előterjesztést 
és támogatja a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosítását, továbbá a Biatorbágyi 
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló határozati 
javaslat képviselő-testület általi elfogadását. 

7) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. 
(04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 
dr. Kovács András: Varga László alpolgármester kezdeményezésére az előterjesztő egy 
olyan racionalizálást hajtott végre a javaslattételi határidők és a kitüntetések átadási 
időpontjának vonatkozásában, mely sokkal jobban leköveti és leegyszerűsíti az 
önkormányzat életét és az eddigi gyakorlatot. A gyakorlatban a változások jövő évtől 
lépnének életbe. 
 
Sólyomvári Béla: Mivel további javaslat, észrevétel nem érkezett, a vitát lezárta és 
szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás 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 

70/2018. (V. 24.) határozata 
 

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a kitüntetések, cím alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosítása tárgyban készült 
előterjesztést és támogatja a módosító rendelet megalkotását. 

 
Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és 
16:21 órakor zárt ülést rendelt el.  
 

kmf. 

 

 Sólyomvári Béla  Farkas-Gáspár Mónika 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 


