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Meghívó szerinti napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tájékoztatás a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézmény Bérleti Szabályzatáról
Harangok Napja program
A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja
A Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolója
Egyebek

Kiss László bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel
van jelen, határozatképes. Két fő hiányzik, Lehoczky Enikő és Benedek Éva jelezték, hogy később
fognak érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítésre Csapó Károly bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a
jegyzőkönyv hitelesítőről, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 8/2015.
(II. 18.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. február
18-án, szerdán 15:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Csapó Károly bizottsági tagot
kéri fel.
Kiss László bizottsági elnök: A meghívó szerint hat napirendi pontunk van. Megkérdezném a
bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa,
javaslata?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kiss László bizottsági elnök: Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a meghívóban szereplő
napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 9/2015.
(II. 18.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Tájékoztatás a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézmény
Bérleti Szabályzatáról
2. Harangok Napja program
3. A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása
4. Őrbottyán Város Önkormányzatának
időszakra szóló gazdasági programja

2015-2019

közötti

5. A Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolója
6. Egyebek
elfogadja.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Kmetty Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt szeretném bemutatni a hivatal új
munkatársát Czeba Juditot, aki a jegyzőkönyveket fogja vezetni majd a jövőben.
Kiss László bizottsági elnök: Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk!
Czeba Judit: Köszönöm szépen!
1. Napirendi pont: Tájékoztatás a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézmény Bérleti
Szabályzatáról
Kiss László bizottsági elnök: Megkérdezném, hogy van–e valakinek észrevétele az anyaggal
kapcsolatban, esetleg intézményvezető asszonynak kiegészíteni valója?
Takács-Sánta Ágnes, intézményvezető: Nincsen kiegészíteni valóm.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A bérbeadási szabályzat a tervek szerint április 1-jén fog hatályba
lépni. Azért áprilisban, mert jelenleg van egy közművelődésről szóló rendelete az önkormányzatnak 2006-os talán – amelynek a melléklete szabályozza a bérleti díjakat. A közművelődésről szóló
rendelet a közeljövőben módosításra fog kerülni, hiszen egy szabályzattal egy rendelet mellékletét
nem lehet hatályon kívül helyezni. Ágnessel egyeztettünk és abban maradtunk, hogy a következő
ülésre előkészítjük a rendelet módosítását, aminek az aktualizálása szükséges, hiszen a megalkotása
óta majdnem 10 év telt el és elég sok minden változott már ez idő óta. Ezt rendezni fogjuk és ezért
árpilis 1-je ennek a szabályzatnak hatályba lépése. Tájékoztató jelleggel küldte ki intézményvezető
asszony a szabályzatot.
Azt tudni kell, hogy mivel önálló intézményről van szó, így az
intézményvezetőnek van joga ezt a szabályzatot megalkotni, természetesen a képviselő-testületet
tájékoztatni fogja róla. Egyébként minimális emelésről van szó a bérleti díjak tekintetében. Most, hogy
látjuk a beérkező költségvetési támogatásokat, sajnálattal vettük tudomásul, hogy semmire nem lesz
elegendő. Az elmúlt 8 évben nem volt bérleti díj emelés a Művelődési Házban, most már éppen itt az
ideje.
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Kiss László bizottsági elnök: Az elmúlt nyolc évben, hogy fogadták a bérlők a bérleti díjak mértékét?
Reálisnak, elfogadhatónak tartották?
Takács-Sánta Ágnes intézményvezető: Attól függ, hogy milyen célból kívánták kibérelni a termet.
Nyilván volt olyanra is példa, hogy fél óra alatt megtérült a bérleti díj összege, viszont, ha valaki 5-6
fős csoportos foglalkozást szeretett volna tartani, akkor az már nem volt kifizetődő, mivel nem volt
óradíj meghatározva a bérleti díj tekintetében.
Benedek Éva 15:10-kor megérkezett, a bizottság 4 fővel van jelen.
Kiss László bizottsági elnök: Megítélésed szerint reálisak ezek az összegek?
Takács-Sánta Ágnes intézményvezető: Igen, reálisak.
Kiss László bizottsági elnök: Köszönjük a tájékoztatást.
2. Napirendi pont: Harangok Napja program
Kiss László bizottsági elnök: Megkérdezném, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója az
előterjesztéshez?
Benedek Éva bizottsági tag: A tavalyi évben volt jelzés, hogy nem volt elegendő hely. Volt-e ezzel
probléma, visszajelzés?
Takács Sánta Ágnes intézményvezető: A lovas területet mi szűkítettük már le, Csongor Tamás a
saját műsorukhoz jelölte ki a területet, ahol a nagy helyigényű bemutatók, lovas programokhoz lett
volna szükség tágasabb térre, így ezeknek a bemutatóknak volt szűkebb a hely. A látogatóktól és
vásárosoktól nem kaptunk ilyen jellegű visszajelzéseket.
Benedek Éva bizottsági tag: Költségekről rendelkezünk információval?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Véleményem szerint 10 millió forint körüli költsége lenne, ha ötezer
létszám feletti rendezvényt szeretnénk szervezni. Van egy kormányrendelet, hogy ha ezer főnél egy
időben adott helyen több fő tartózkodik – ez nem vonatkozik az esküvőkre, de minden más
rendezvényre igen, akkor ebben a kormányrendeletben foglaltakat kell végrehajtani, kezdve attól,
hogy tűzvédelmi tervet kell készíteni és fel van sorolva, hogy mi mindennek kell megfelelni. Az elmúlt
két évben volt szerencsém engedélyezni a Váci Világi Vigalom rendezvényt és pontosan tudom, hogy
mivel jár ennek az eljárása. A rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal, a
meteorológiai szolgálattal és az ANTSZ-szel is egyeztetni szükséges, minden hatóságnak a hatósági
hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az engedélyt ki lehessen adni. Mivel Önkormányzat által
meghirdetett eseményről van szó, kérni kell majd a kormányhivataltól egy másik település jegyzőjének
a kijelölését, aki ezt az egész eljárást le fogja folytatni.
10000 főnél nagyobb rendezvénynél többek között vízminőség vizsgálat szükséges, a meteorológiai
szolgálattal is szerződést kell kötni, vészhelyzeti pontokat kell felállítani, menekülési útvonalakat kell
megjelölni nem úgy, ahogy mi szoktuk, hanem a katasztrófavédelem által elfogadott formában.
Nem szeretnék kukacoskodni, hiszen itt voltam az elmúlt bizottsági üléseken és tisztában vagyok
azzal, hogy van egy cél, amit csak úgy lehet elérni, hogy a rendezvényeink nézőszámát és
színvonalát növelni fogjuk. Azonban azt is tudomásul kell venni, hogy ezzel a színpaddal a
katasztrófavédelem nem fogja engedélyezni. Én láttam a váci színpadokat össze sem lehet
hasonlítani azokat a miénkkel. Két WC sem lesz elegendő, mint korábban. Így biztos, hogy nem fogják
az engedélyt kiadni. Megfelelő számú parkoló helyet, megfelelő szélességű menekülési útvonalat kell
biztosítani és sorolhatnám még. Az előterjesztésben igen részletesen össze van szedve mindaz, ami
az engedély kiadásához szükséges.
Kiss László bizottsági elnök: Ha a realitásoknál maradunk, célszerű lenne, ha ötezer m² alatti
területen folytatódna ez a rendezvénysorozat. Nagyon sok minden kell hozzá, aminek egy részét
felsorolta a jegyző asszony és ez még nem is az egész, egyébként már ez nagyon sok. Közel 5szöröse a költségeket tekintve ez a rendezvény, így már nincs is nagyon eldöntendő kérdés. Arra
mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy közművelődési kereteken belül kell, hogy történjenek
fejlesztések, ha szeretnénk komolyabb eredményeket elérni. Kénytelenek leszünk rá pénzt áldozni, én
személy szerint egy kulturális alap létrehozására szeretnék javaslatot tenni a költségvetés
készítésekor, hogy láthassuk mindig, hogy milyen pénz áll rendelkezésünkre. Jelen esetben én
személy szerint az „A” határozatot javasolnám a bizottságnak elfogadásra.
Szabó István alpolgármester: Egyetértek a Kiss László által elmondottakkal. Mindenféleképpen
fejlesztéseket kell végrehajtanunk, sajnos ilyen színpaddal nem lehet semmilyen rendezvényt tervezni.
Bízom benne, hogy nem feltétlenül kell újat vásárolnunk, esetlegesen majd felálló helyi szerveztetünk,
amelyik hasonló munkát tud csinálni, be tud ebben segíteni.
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Én szerettem volna, ha az 5000 m -nél nagyobb területen tudtuk volna megszervezni a Harangok
Napját, azonban látom a feltételeket és sajnos jelen állás szerint én is úgy gondolom, hogy nem kell
ezt erőltetnünk. Azonban azon mindenféleképpen el kell gondolkodni, hogy ha a jövőben színvonalas
rendezvényeket szeretnénk tartani, akkor hogyan legyen tovább. Intézményvezető asszonnyal
egyeztetve szeretnénk a pénteki napon egy komolyabb lovas rendezvényt tartani, amelynek a
szervezése már folyamatban van. Ez egy 3-4 órás program lenne, főleg a helyi lovardák segítségével.
Ellátmányért jönnének el. Három fő eleme lenne ennek a délutáni programnak.
1. Történelmi bemutató: szabad idomítástól, lovas íjászat csatajelenettel, középkori csikósokkal,
huszárokkal. 8-10 perces programokról lenne szó.
2. Mai kor: ahol díjlovas karusszelt, díjugratást, kalózbemutatót, kaszkadőr és western bemutatót
tartanánk.
3. A végén ügyességi versenyt lehetne szervezni, ahol minden egyes lovarda gyermekeket
indítana a saját vonzáskörzetéből. 10-12 akadály lenne, 2 perces futamokkal. A kategóriákat
előre meghatároznánk. Befejezéskén pedig díjátadóra kerülne sor.
Az ünnepség legvégén, koncertet lehetne tartani. Előző években hagyománnyá vált ökumenikus
istentiszteletet is meg lehetne tartani szűkebb keretek között, természetesen egyeztetve az
egyházakkal. Ez a pénteki napon kerülne megtartásra.
Csongor Tamás jelezte, hogy van az ismeretségi körükben egy olyan színházi csapat, akik
esetlegesen zárásként egy musical előadással színpadra léphetnének, illetve másik lehetőségként
felmerülhet akár egy koncert. Erről egyeztetnünk kell, mielőtt döntést hoznánk.
A szombati nappal kapcsolatban a lakodalmas rész megváltoztatására tennék egy javaslatot. Nem
vonultatnám végig a településen a menetet, hanem levinném a Kossuth utcai sportpályára. 10 és fél
11 körül kezdődne a rendezvény. Színek váltásával, háttér elemekkel, amiket pozdorjából vagy
kartonból meg lehet csinálni. Ezzel a színházi előadással a várost vinnénk az adott helyszínre, így ott
tudnánk tartani az egész közönséget. Így nem fordulhatna elő, hogy néhány ember az utcákon esetleg
integet, de tulajdonképpen a résztvevőkön kívül senki más nem lesz jelen. Újdonságot a szereplők
személye vagy ruházata adhat. Így az árusok is tudnának kinek árulni.
Lehoczky Enikő 15:24 perckor megérkezett, a bizottság öt fővel van jelen.
Azt gondolom, hogy az lenne a lényeg, hogy egy helyre kössük le a rendezvényt szombati napon!
Még egy javaslatom lenne: tudom, hogy az elmúlt években sok vita folyt arról, hogy hol történjen az
étkezés, étkeztetés. Én azt gondolom, hogy ennek a legpraktikusabb megoldása a helyszínen lenne.
Egy nagy bográcsba történne a főzés és ebből mindenkinek juthatna étel.
Jelentősen kevesebbe kerülne így, mintha több helyszínen történne a főzés, kiosztás.
Átgondolnám a Kalász települési vendégek elszállásolását is. Nem vinném el vendéglátó helyiségbe,
hanem helyben szállásolnám el őket, úgymond falusi turizmus keretében. Lehetne találni erre
megfelelő személyeket. Volt is már erre példa korábban. Az így megspórolt pénzeket át lehetne
csoportosítani és akár más rendezvényeket vagy minőségileg jobbakat lehetne szervezni, színpadra
vagy élő néptánc együttesre lehetne költeni, ami nagyon komoly vonzerő bármely rendezvényen. Aki
látott már ilyet, tudja, miről beszélek. Fontos, hogy a most 5 centis deszkákat 10 cm-esre kellene
cserélni és a színpadot meg kell erősíteni. Ezzel kapcsolatban egy javaslatot is kaptam miszerint az
oldalfalakra OSB lapot lehetne felfúrni. Ez az oldalirányú instabilitásában nagyon sokat segítene.
Kiss László bizottsági elnök: Köszönjük az ötleteket, javaslatokat, de azt gondolom, hogy most ne
menjünk bele ilyen részletességgel a konkrét programokba és ne bocsátkozzunk vitába sem, hiszen a
közeljövőben lesz egyeztetés ezzel kapcsolatban. A napirend keretén belül arról kell most döntenünk,
hogy milyen nagyságú helyszínen rendezzük meg a rendezvényt.
Takács-Sánta Ágnes intézményvezető. Tudni kell, hogy ezeket az eszközöket mind vizsgáztatják,
tehát gondolkodnunk kell azon, hogy ha pár év múlva szeretnénk egy olyan rendezvényt, mint amiről
az előterjesztés is szól, akkor ez a színpad nem megfelelő. Minden ilyen eszközt, (színpad, fedés,
sátrak) amit különböző darabokból teszünk össze, azt vizsgáztatni kell ahhoz, hogy elfogadja a
katasztrófavédelem. Sajnos ez a színpad táncos műsorok megtartására nem alkalmas.
Kiss László bizottsági elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást, kíván-e még valaki hozzászólni a
napirenddel kapcsolatban?
Csapó Károly bizottsági tag: Ez a rendezvényterület nagyság tulajdonképpen, hogy van definiálva?
Mi számít annak? Erre készül egy terv, ahol ki van jelölve, hogy ennyi négyzetméter?
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Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Négyzetméterben van meghatározva és ki van jelölve. Tavaly
szalaggal volt körbekerítve a terület. A katasztrófavédelem helyszíni szemlén le is ellenőrizte.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Szeretném még jelezni Áginak, hogy a mi cégünk dolgozik egy
konferenciaszervező céggel együtt, akik akár színpadot is tudnak bérbe adni, akár professzionális
hangosítást biztosítani, konferenciaszervezést tudnak lebonyolítani.
Takács-Sánta Ágnes intézményvezető: Az lenne a célunk, hogy sajátunk legyen.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Igen, ezt inkább átmeneti megoldásnak gondoltam.
Takács-Sánta intézményvezető: Rengeteg a kiadásunk már a fedésre, sátrakra, szeretnénk saját
célra vásárolni, nyilván nem egyszerre mindent, de idővel az a cél, hogy ne kelljen ilyen összegeket
kifizetnünk különböző helyekre
Kiss László bizottsági elnök: Tehát akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Aki a
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határozati javaslat azon részét támogatja, mely szerint a Harangok Napja rendezvény 5000 m alatti
területen legyen megtartva, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 10/2015.
(II. 18.) számú határozata a Harangok Napja rendezvényről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága azt javasolja a
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képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Harangok Napja rendezvény 5000 m alatti területen legyen
megtartva.
Kiss László bizottsági elnök: Mivel a határozati javaslat A) pontjának elfogadásával a B) pont kiesik,
így a C) pontot teszem fel szavazásra.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 11/2015.
(II. 18.) számú határozata a Harangok Napja rendezvényről
Felkéri az intézményvezetőt, hogy javaslatnak megfelelően, a márciusi testületi ülésre, készítsen
előterjesztést a 2015. évi Harangok Napja rendezvény lebonyolításának részleteiről.
3. Napirendi pont: A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása
Kiss László bizottsági elnök: A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása napirendnek
az előterjesztője polgármester úr. Megkérdezném, hogy van-e ehhez bármiféle kiegészíteni valója?
Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta már ezt a
napirendet. A bizottságok egyöntetűen támogatják azt a javaslatot, hogy a 4-es pont d bekezdését:
„olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személyvezető tisztségviselő, az alapítványkezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja” vegyük ki a szövegből.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Továbbá egy i) ponttal kiegészül az a rész, amely azt taglalja, hogy
mely pályázó nem részesülhet támogatásban. Az i) pont úgy hangozna, hogy: „lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozással rendelkezik”.
A pályázat benyújtásának határideje március 26-ra módosul. „A pályázatot 2015. március 26. 15.00
óráig kell lezárt borítékban az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában (2162 Őrbottyán,
Fő út 63.) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2015”. A 11es pontban egy elírás történt a hiánypótlásnál a 8 nap 5 napra módosul.
Kmetty Károly polgármester: A szerződés 3.4. pontja az alábbira módosul: „Támogatottnak az
eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő szöveget:„,- Ft összegű, Őrbottyán
Város Önkormányzatával kötött szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő
aláírásával és dátummal. Az e szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a támogatott másolatot készít,
ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített
másolatot a szervezet képviselője dátumozza, aláírásával látja el, és azok az összesítő lap
kíséretében a pénzügyi beszámoló részét kell, képezzék.”
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Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az 5-ös § (3) bekezdése az alábbiak szerint szólna: „A pályázati
felhívást az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és az Őrbottyáni Hírmondó című kiadványban
kell közzétenni, valamint a Civil Szervezetek Adatbázisában szereplőknek e-mailen meg kell küldeni”.
Kmetty Károly polgármester: A 8. §-ban volt egy szöveges módosítás, e szerint ez úgy szólna,
hogy: „A támogatásról szóló döntésnek tartalmaznia kell”.
Kmetty Károly polgármester: A 11. § az alábbira módosul, hogy: „ A civil szervezet a támogatás
felhasználásáról a tárgyévet követő év január 15-éig köteles elszámolni.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az eddig elhangzottakat az előterjesztő befogadta. A bizottságnak arról
kellene szavaznia, amennyiben egyetért a másik két bizottság javaslatával, hogy a civil szervezet
támogatásának felhasználásáról, ne december 31-ig kelljen elszámolnia, hanem január 15-ig és
ennek megfelelően, az elszámolás ellenőrzésének nem február 15-ig kell megtörténnie, hanem
február 28-ig. Ez lenne egy módosító javaslat, hogy ezt a két dátumot, mind a rendeletben, mind a
pályázati kiírásban mind a szerződésben fel kell tüntetni.
Kiss László bizottsági elnök: Van-e az elhangzottakon kívül más javaslat?
Benedek Éva bizottsági elnök: Nekem lenne egy javaslatom. A pályázati felhívás 14. pontjának b)
pontja tartalmazza, hogy „a támogatás csak a támogatási szerződés megkötése után keletkezett
költségekre számolható el”. Kérdezem, hogy pénzügyileg megvalósítható-e, hogy ne csak a
támogatási szerződés megkötése után lehessen elszámolni? Nem arra gondolok, hogy annyi pénze
ne legyen az egyesületnek, hogy májusig kitartson a saját vagyonából. (példaként említeném, hogy az
Egészségért Alapítvány áprilisban megtartja az első szűrőnapját, bevállalva a kockázatot, hogy nem
kötünk támogatási szerződést, vagy nem kap elegendő támogatást). Amennyiben a szerződés
aláírásra kerül, az egyesület elszámolhassa ezt költségként. Kérdezem, hogy ez megvalósítható-e
pénzügyileg?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Én ezt aggályosnak tartom, a testületi ülésig ennek még utánanézünk.
Azonban olyan számlát elszámolni, amely a szerződés megkötése előtti dátumú, szerintem nem lehet.
Benedek Éva bizottsági tag: Utána számoltam a határidőknek és arra jutottam, hogy ha ezt a
határozatot a jövő héten elfogadjuk, meghirdetjük másnap, ahhoz képest 20 nap a beadási határidő,
ekkor már március végén tartunk. Ettől az időponttól számolva, még 30 nap az elbírálás, így
leghamarabb április végén, május vége előtt nem kapnak pénzt a civil szervezetek.
Csapó Károly bizottsági tag: A pályázat során, előre el kell dönteni, le kell írni a pályázatban, hogy a
12 hónapban, milyen programokra, hogyan alakulnak a kiadások. Ezt előre úgy gondolom, nem lehet
tudni.
Lehoczky Enikő bizottsági elnök: Azt gondolom, hogy ne csak az Önkormányzat által nyújtott
támogatásra támaszkodjanak a civil szervezetek.
Csapó Károly bizottsági tag: Nem csak a pénzről van szó. Támogatást konkrét programokra kapunk
és nem időszakokra (pl. júniustól novemberig).
Kmetty Károly polgármester: Az nélkül kötelezettséget vállalni valamire, hogy nincs mögötte
megállapodás, nem működőképes. Ez így nem fog menni. Nyilván ezeknek a szervezeteknek úgy kell
működnie, hogy csak egy része legyen az a támogatási összeg, amit az Önkormányzat biztosíthat.
Tehát meg kell próbálni a feladatellátást olyan irányba vinni, hogy arra is szülessen megállapodás.
Szabó István alpolgármester: Én, mint civil szervezet vezető is azt gondolom, hogy ez egy adható
dolog. Minden szervezet annyit vállaljon amennyit bír, fejlődés tekintetében is javasolnám
mindenkinek, hogy ne növeljük akkorára a szervezetet, amit már nem tudunk magunk ellátni. Kerülhet
az Önkormányzat olyan helyzetbe, hogy nem tud egy forintot sem adni nekünk. Saját példánkból, mi 3
évi úgy működtünk, hogy nem kértünk támogatást, a vállalt programokat, önerőből tettük össze.
Persze egy nagyobb szervezetnél, mondjuk egy sportegyesületnél ez nem biztos, hogy kivitelezhető,
de mindenképpen azt gondolom, hogy óvatosan kellene a fejlődés irányát és a programokat
meghatározni, mert erre a pénzre nem lehet feltétlenül számítani.
Kiss László István bizottsági elnök: Köszönjük szépen. Egy kicsit ügyrendi mederbe terelném a
dolgot. A kérdés, hogy van-e lehetőség törvényileg arra, amit Benedek Éva javasolt?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Jelenleg azt válaszolom, hogy nincsen arra lehetőség, hogy szerződés
megkötése előtti számlával történjen az elszámolás.
Kiss László István bizottsági elnök: Éva, továbbra is fenntartod javaslatodat?
Benedek Éva bizottsági tag: Nem.
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Csapó Károly bizottsági tag: Létezik esetleg egy vagy több évre szóló keretszerződés, ami feloldaná
ezt a problémát?
Lehoczky Enikő bizottsági elnök: Én is azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek önállóan is meg
kell állniuk a helyüket, nem támaszkodhatnak az Önkormányzat pénzére. A Sportegyesület szedjen
tagsági díjat, a többi egyesület oldja meg úgy a gazdálkodását, hogy abból a pénzből az adott évben
kijöjjenek. Az Önkormányzattól kapott támogatásból plusz tevékenységeket vagy rendezvényeket
tudjanak szervezni. Elsődlegesen magukra támaszkodjanak, illetve a pályázati rendszerre, ami
lehetőséget ad az önállóságra.
Csapó Károly bizottsági tag: Változatlanul azt mondom, hogy nem elsősorban a pénzről van szó,
hanem egyszerűen egy kicsit illogikus szűkítésről. Ezek szerint nekünk szerencsénk van, pont abban
az időszakban kell az összes nevezési díjat befizetni, amikor a támogatást kapjuk. Nyilván a
beszerzéseket is lehet úgy ütemezni, hogy ezeket az időszakokat meg tudjuk oldani, és így is
tervezünk.
Kiss László István bizottsági elnök: Ha van konkrét javaslat, azt próbáljuk meg előterébe helyezni.
Jegyző asszony elmondta a lényegét.
Kmetty Károly polgármester: A keretszerződés témakörre reagálnék. Nyilván keretszerződést
kötelező feladat ellátásra lehet kötni, amikor tudjuk, hogy minden évben az adott tevékenység be fog
következni. A civil szervezetek támogatása az egy adható dolog, arra nem lehet minden évben
visszatérő bármilyen keretet biztosítani, sajnos ezzel együtt kell élni, hogy évente az adott
költségvetés ismeretében kell felülbírálni, mérlegelni.
Kiss László István bizottsági elnök: Annyit tennék hozzá, hogy Évi feltevése teljesen életszerű, csak
nem lehet jelen állás szerint alkalmazni. Egy másik, amit mondanék, hogy egy kísérleti dologba
kezdtünk bele, ami törvényi előírás. Ki fog derülni, hogy a következő évben, illetve ebben az évben
hogyan hozza gyümölcsét, működőképes vagy kevésbé. Azt gondolom, hogy türelemmel kell lennie
mindenkinek. Azt is el kell mondani, hogy a pályázatai kiírás megnehezíti azoknak a szervezeteknek,
kisebb egyesületek a dolgát, amelyeknek már a beadásnál komoly munkát kell végezniük, illetve az
elszámolásnál is komoly dolgokat kell figyelembe venniük. Lehet, hogy lesz olyan egyesület, amely
csak pár forintos támogatást kér. Nekik a befektetett energia – utána járás, ezzel járó munka – nem
biztos, hogy arányos a támogatás mértékével. Én is úgy látom, hogy kicsit nehezebb lesz a
dolguk/dolgunk, de egyetértek azzal, hogy ez egy kísérleti év, amit végig kell csinálnunk ahhoz, hogy
tudjuk mivel jár és működő képes-e.
Kiss László bizottsági elnök: Feltenném szavazásra a módosító javaslatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 12/2015.
(II. 18.) számú határozata a civil szervezetek támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága azt javasolja a
képviselő testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 11. § (1)
bekezdésében a tárgyév december 31-éig dátum a tárgyévet követő év január 15-éig dátumra
módosuljon, a (3) bekezdésben szereplő február 15. pedig február 28-ra. Ez a módosítás az
előterjesztésben szereplő pályázati kiírásban és a szerződés-tervezet szövegében is kerüljön
átvezetésre.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 13/2015.
(II. 18.) számú határozata a civil szervezetek támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és
működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé.
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Kiss László bizottsági elnök: Aki a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 14/2015.
(II. 18.) számú határozata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendeletről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az
előterjesztésben szereplő, a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
4. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló
gazdasági programja
Kiss László bizottsági elnök: A gazdasági program előterjesztője polgármester úr. Megkérdezném,
hogy van-e kiegészíteni való, kérdés a gazdasági programmal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kiss László bizottsági elnök: Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a gazdasági programot
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 15/2015.
(II. 18.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra
szóló gazdasági programjáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága Őrbottyán Város
Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programját elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
5. Napirendi pont: A Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolója
Kiss László bizottsági elnök: Gyakorlatilag két hónapot dolgozott a bizottság a 2014-es évben. A
beszámolót megkapta, elolvasta mindenki. Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkáját és mindenkinek, aki segítette a bizottságot ebben az
időszakban és közreműködött a közös munkában. Nekem más kiegészíteni valóm nincsen a
beszámolóhoz. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek
hozzáfűzni valója, javaslata?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kiss László bizottsági elnök: Kérem, hogy aki a Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolóját
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze!
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 16/2015.
(II. 18.) számú határozata a Kulturális és Sport Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Kulturális és
Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
6. Napirendi pont: Egyebek
Kiss László bizottsági elnök: Megkérdezném, hogy az egyebek napirendi ponthoz van-e valakinek
hozzáfűzni valója?
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Az a felvilágosítást kaptam Csernoviczky Éva bronzérmes olimpiai
bajnoktól, hogy márciusban tud visszajelezni nekünk, részvételével kapcsolatban. Ha addig tudunk
várni – bár nem tudom mi lesz a döntése – akkor várjunk, ha nem keressünk más sportolót, akit
meghívhatunk!
A másik témánk volt az Egészség kamionszervezésre. Kétszer írtam nekik, erre választ még nem
kaptam, ezt követően felvettem a kapcsolatot a menedzserrel, aki szintén nem jelzett vissza, úgyhogy
az ügyintézés folyamatban van.
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Kiss László bizottsági elnök: köszönöm szépen.
Szabó István alpolgármester: Beszéltem a fogorvosnővel és az asszisztensével, ők is találtak
valamilyen szponzort, aki segítené a rendezvényüket. Kértek tőlünk ötleteket, de még nem jutottam
ezzel a kérdéssel Lacihoz. Ha bármilyen olyan javaslat van, amit nem tudunk összegszerűsíteni, ez
valószínűleg kisebb ajándékokban fog megvalósulni. Nem tudjuk mit kérnek ennek fejében, talán
plakátokat, hirdetést várna cég, de ezt az asszisztensnő fogja intézni. Annyi javaslat érkezett, hogy az
ingyenes szűrésre betérő családok, valamilyen kis ajándékot kapjanak, (pl. fogkrém, fogkefe). Ennyit
gondoltam, hogy elmondanék.
Csapó Károly polgármester: Burai Jánossal egyeztettem a fűnyíró ügyében. Ez a megnyert pályázat
még nincs teljesen lezárva. Az utolsó fázis lenne, hogy az egyesület felmutatja az önerő részét a
fűnyíró árának. Ezt követően történne a 900 ezer forintos MLSZ rész utalása.
Kiss László bizottsági elnök: Kicsit megelőztél, ugyanezt szerettem volna az egyebek részben, de
nem probléma.
Kiss László bizottsági elnök: A tegnapi nap folyamán volt egy egyeztetés a KSE és a bizottság
között. A KSE részéről Takács Ferenc volt jelen. Alapvetően négy fontos célja volt ennek a
beszélgetésnek, kötetlen beszélgetésként zajlott. Egyrészt bemutatkozás történt a bizottság részéről,
ismerkedés egymással, kommunikáció erősítése, a jelenlegi helyzet ismertetése és egyfajta távlati
célok kitűzése, amiről szerettünk volna beszélgetni. Gyakorlatilag próbáltunk egyfajta képet kapni
arról, hogy a KSE jelenleg milyen módon működik, milyen szervezeti felépítésben, milyen a pénzügyi
helyzete, ők milyen fejlesztéseket látnának, tartanának fontosnak, ami segítené a KSE működését.
Nem feltétlenül kaptunk pozitív képet a helyzetről. Az alapvető probléma, hogy nincs nagyon gazdája
az egyesületnek, mondhatjuk úgy, hogy papírforma alapon működik. Burai János jelen pillanatban az
elnök, két elnökségi tag van Takács Ferenc és Kurucz Norbert személyében. Azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy az ifi csapat kapott egy jobb lehetőséget és átigazoltak Csomádra. Tehát jelen
pillanatban, Őrbottyánban nincsen ifi csapat. Burai Jánostól arra kaptunk ígéretet, hogy újra fogja
szervezni, építeni az ifi csapatot, de nyilván ez egy hosszabb folyamat. Tehát az idei szezonban
valószínűleg nem lesz ifi csapat, aki képviseli a települést.
Abból a szempontból is nehéz az egyesület számára, hogy kapott 700 ezer forint TAO támogatást az
egyik helyi cégtől, amit nem tudnak felvenni ugyanis azt, az ifi csapathoz kötik ami most nincsen. Így
ezt a 700 ezer forintot nem tudják felvenni. Beszéltünk arról is, hogy ha magasabb szinten szeretnénk
focizni, nyilván több pénz kell ehhez. Ahhoz hogy ez működjön, először a belső dolgokat kellene
rendbe tenni. Ez lenne az első lépés. Takács Ferenc elnökségi taggal történt egyeztetés során, arra
jutottunk, hogy ez folyamatban van.
Keresik azt az embert, aki alkalmas lenne arra, hogy levezényelje a fűnyíró projektet. A pályázat
benyújtása megtörtént és az Önkormányzat felvállalta, hogy biztosítja az önrészt. A pályázatot
sikeresen elbírálták, de az elbírálást követően két hónapra kaptak egy e-mailt, hogy elfogyott a TAO-s
keret, és még várat magára a pénz átutalása. 2014. őszén, a választások után néhány héttel a pénz
megérkezett a bankszámlájukra, pusztán az Önkormányzat önrésze hiányzik.
Benedek Éva bizottsági tag: Nem a pénz van a számlájukon, csak levelet kaptak, hogy mehet, ha
felmutatják az önrészt.
Kiss László bizottsági elnök: Feritől azt az információt kaptam, hogy ott van a pénz a számlán.
Bendek Éva bizottsági tag: A fűnyíróra ígért összeg az önerő felmutatása után érkezik meg.
Kmetty Károly polgármester: Jánostól is ezt a megerősítést kaptam.
Benedek Éva bizottsági elnök: Ellenőrizni kell, hogy a fűnyíró ügye összefüggésben van-e az ifi
csapattal, mert ha igen, akkor nem áll módunkban megigényelni.
Kiss László bizottsági elnök: Gyakorlatilag akkor tudják igénybe bevenni, ha az Önkormányzat
átutalja ezt a pénzösszeget, amiről ugye korábban hozott egy döntést.
Lehoczky Enikő bizottsági elnök: Ennek azért csak utána kellene nézni.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Mára ígértek azzal kapcsolatosan visszajelzést, hogy a fűnyíró
ügy kapcsolódik-e az ifi csapathoz. Kaptál ezzel kapcsolatosan információt?
Kiss László bizottsági elnök: Nem kaptam visszajelzést, de azt mondta a Feri, hogy 80%-ig biztos,
hogy nincs hozzákötve. Nyilván, hogy ezt körbe kell járni. Itt az volt a kérés, hogy vegyük fel a hivatal
dolgozóival a kapcsolatot, jöjjenek be, konzultáljanak, hogy időben és mihamarabb megtörténjenek az
egyeztetések. Korábban is az volt a probléma, hogy több féle információt is kaptunk a fűnyíróval
kapcsolatban. Nem volt rendesen kommunikálva felénk.
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Lehoczky Enikő bizottsági elnök: Azt gondolom, hogy ez abból következik, hogy nincsen gazdája,
nincsen egy kézben ez az ügy.
Kmetty Károly polgármester: Annyi kiegészítést had tegyek hozzá, hogy egy tavaly márciusi talán
testületi jegyzőkönyv arról árulkodik, hogy akkor bejelentésre került, hogy nem nyert a sportegyesület
a pályázaton. Ezek után nem tudom, hogy lekerült-e a napirendről, ennek az önrésznek a kérdése,
vagy átcsoportosításra került-e. Június 3-án jött értesítés az MLSZ-től, hogy mégis csak nyertek.
Elképzelhető hogy az eredeti bejelentés után, hogy nem nyertek, átcsoportosításra került ez pénz. Ezt
ellenőrizni kell, mert testületi ülésen hangzott el, hogy nem nyert ez a pályázat.
Benedek Éva bizottsági tag: Az önrész eredeti története az, hogy mikor a civil támogatásokat
osztottuk, akkor az mondtuk a KSE-nek, hogy nem adjuk oda, ennyivel kevesebb támogatást kapnak
a feladatellátás keretében és hogy ha megnyerik, akkor vállaljuk ezt az önrészt. Tehát a civil
támogatásoknál vállalta a testület, hogy az önrészt befizeti.
Kmetty Károly polgármester: Ezt nem befolyásolja ez a jelzés, hogy mégsem nyertek?
Benedek Éva bizottsági tag: Azt nem tudom, meg kell néznünk.
Lehoczky Enikő bizottsági elnök: Én arra nem emlékszem, hogy erről konkrétan igen javaslat nem
hangzott el.
Gálné Mezősi Szilvia jegyző: Nem fogadtuk el szerintem sem. Az elhangzott, hogy amennyiben
nyerni fog azt úgyis közlik velünk és akkor az Önkormányzat az önrészt vállalja. Én is így emlékszem.
Mivel nem nyert, elmaradt a folytatása.
Kiss László bizottsági elnök: 2015-ben szándékoznak megvalósítani a pályázatot. Nyilván ha
elkészül, akkor meg kell beszélni, hogy milyen rendszerben, módon szeretnénk működtetni ezt a
műfüves sportpályát. Alapvető cél az, hogy minimum rentábilis legyen, azon túlmenően a sportélet
számára adjon lendületet, ami ezt az állóvizet kicsit megmozgatja, amit eddig tapasztalhattunk a
sporttelep részéről.
Szabó István alpolgármester: Műfüves pályánál megjegyezném, hogy azt hiszem a tegnapi ülésen
elhangzott a civil szervezetek helység használati problémája. A műfüves pálya megvalósítása 30 millió
Ft-os beruházást igényelne, melyből az Önkormányzat 10 – 11 millió Ft-ot áll és a további
karbantartás is az Önkormányzatot fogja terhelni. Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta tavaly, amikor
ez a döntés megszületett, csak a Pénzügyi Bizottság, ezért csak hallomásból ismerem ezt az ügyet.
Azt nagyon fontos dolognak taratom, hogy ha egy Önkormányzat ilyen összeggel támogat egy
sportegyesületet, intézményt, akkor tisztázni kell, hogy ki, mikor és milyen feltételekkel használja. Ez
nem csak a versenysportot, hanem a tömegsportot is kell, hogy szolgálja. Ezért nagyon oda kell
figyelni, hogy milyen arányban lesznek felosztva.
Kiss László bizottsági elnök: Fontos tisztázni, hogy az Önkormányzat szándéka nem az, hogy egy
egyesületet támogasson. Mindenkit támogat, aki sportolni, futballozni szeretne. Ez beruházás is az
Önkormányzat számára, mert mindenhol ahol működik műfüves pálya, azt bérbe is lehet adni és az a
tendencia, hogy ezt elég sokan bérbe is veszik. Tehát megvannak ennek a realitásai, ezért is döntött
úgy a képviselő-testület, hogy megpályázza ezt a lehetőséget. Ezt mindenképpen fontos szem előtt
tartani.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Szükséges arról valamilyen írás Takács Ferenc részére, hogy az
egyesület őt bízta meg a tárgyalással, kommunikációval? Nem szeretném, ha a végén kiderülne, hogy
nem egyeznek és utána pedig azt mondják, hogy Takács Ferenc nem volt jogosult tárgyalni.
Benedek Éva bizottsági tag: Miről szeretnénk tárgyalni?
Lehoczky Enikő bizottsági tag: A kommunikáció kapcsán javasolnám, hogy az Önkormányzattal
vagy a bizottsággal tartsa, a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy az egyesülettől kellene kapnia egy
levelet, hogy ő van megbízva ezzel és ezért a felelősséget is vállalnia kellene.
Kiss László bizottsági elnök: Arra gondolsz, hogy írásos formában vállaljon kötelezettséget?
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Nem! Arra, hogy kapjon a vezetőségi tagoktól egy megbízó levelet,
hogy milyen témákban tárgyalhat, illetve járhat el. Ezt gondolnám helyesnek.
Csapó Károly bizottsági tag: Ezzel én egyetértek, illetve annyival egészíteném ki, hogy az én
információim szerint a KSE-ben mind a 3 elnökségi tag egyenrangú képviselő. A bírósági
bejegyzésben is így szerepel. Ezt megnézzük és ellenőrizzük. Attól függetlenül egy ilyen megbízásnak
helye van!
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Kiss László bizottsági elnök: Azt gondolom, hogy ez nyilván helytálló, amit alpolgármester úr
elmondott, eljön az ideje, amikor ezeket a szempontokat is mérlegelni kell, a támogatások
elbírálásánál. Teljesen új rendszer lesz, így azt is meg kell nézni, hogy ezt hogyan fogadják. Várható,
hogy nem lesz feltétlenül egyértelmű, hogy mi a célja ennek az új rendszernek. Megfelelően kell ezt
kommunikálni feléjük. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy rövidesen tárgyalja a Kulturális és Sport
Bizottság a sportkoncepciót. Ehhez természetesen minden egyes településen működő
sportegyesületnek várjuk majd az ötleteit, javaslatait. Azt szeretnénk, ha ez közös munka lenne,
gondolkodjunk közösen abban, hogy hogyan szeretnénk felépíteni az előttünk álló időszakot, hogy
eredményes legyen! Részemről ennyi lett volna az egyebek napirend keretében.
Van-e esetleg valakinek még kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont nem volt Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és az ülést 16.12-kor bezárta.
Kiss László
bizottsági elnök

Csapó Károly
bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő
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