Őrbottyán Város Önkormányzat
Kulturális és Sport Bizottságának
2015. január 21-én, szerdán 15 órakor
megtartott rendes ülésének
jegyzőkönyve

1/2015. (I. 21.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
2/2015. (I. 21.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról
3/2015. (I. 21.) számú határozata a Kulturális és Sport Bizottság munkatervének módosításáról
4/2015. (I. 21.) számú határozata a Kulturális és Sport Bizottság munkatervének elfogadásáról
5/2015 (I. 21.) számú határozata a Közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyában
6/2015 (I. 21.) számú határozata a közmeghallgatás időpontjának módosításáról
7/2015 (I. 21.) számú határozata a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének
meghatározásáról
Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottságának 2015.
január 21-én, szerdán 15:00 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Kiss László
Benedek Éva
Csapó Károly
Lévainé Apagyi Erika
Kmetty Károly
Szabó István
Gállné Mezősi Szilvia

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
polgármester
alpolgármester
jegyző

Kiss László bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő bizottsági tag igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Lévainé Apagyi Erika 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 1
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 1/2015.
(I. 21.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. január
21-én, szerdán 15:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lévainé Apagyi Erikát bizottsági
tagot kéri fel.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. A Kulturális és Sport Bizottság munkatervének elfogadása
2. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
3. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
4. Sportpálya helyiségének hasznosítása
5. Egyebek
Kiss László bizottsági elnök: A 4. napirendi pontot az előterjesztő visszavonta.
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Csapó Károly bizottsági tag: Egyebek pont keretében ejtsünk szót a civil szervezetek beszámolóiról,
a sport és közművelődési koncepció helyzetéről valamint a klubhelyiség hasznosításáról.
Kiss László bizottsági elnök: Van-e más indítvány, kérés? Nincs, ezért aki a módosítási javaslattal
együtt elfogadja a mai napirendet, tehát azzal, hogy a 4. napirendi pont kikerül a napirendek közül,
kézfelemeléssel szavazzon.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2/2015.
(I. 21.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1.

A Kulturális és Sport Bizottság munkatervének elfogadása

2.

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

3. A
közmeghallgatás
meghatározása
4.

időpontjának

és

napirendjének

Egyebek

elfogadja.
1. Napirendi pont: A Kulturális és Sport Bizottság munkatervének elfogadása
Kiss László bizottsági elnök: Van-e hozzászólás, javaslat?
Csapó Károly bizottsági tag: Technikai jellegű. Készítettem egy táblázatot, kérdezem eljutott-e
hozzátok? Előnye, hogy jobban áttekinthetők az események, látszik, hogy mi mivel függhet össze.
Egyelőre az 1. félévet tettem a táblázatba, hiszen a 2. félévben egyelőre kevés napirend szerepel.
Kiss László bizottsági elnök: Tudjuk, hogy ez a munkaterv egy váz, ehhez még jöhetnek
napirendek. Ez egy alapvető kiindulási pont.
Benedek Éva bizottsági tag: A februári ülés napirendjéről javaslom levenni a Polgármesteri Hivatal
beszámolóját
Kiss László bizottsági elnök: Erről beszéltünk már egy másik fórumon. Úgy gondolom, hogy mivel a
Polgármesteri Hivatal minden bizottsága munkakapcsolatban van, ezért fontos lehet meghallgatni a
Hivatal beszámolóját. Javaslom, hogy maradjon benne. Természetesen szavazásra felteszem
Benedek Éva javaslatát és eldönti a bizottság, hogy szeretnék-e. Van-e az indítvánnyal kapcsolatban
hozzászólás?
Csapó Károly bizottsági tag: Tartalmilag annyi, hogy áprilisban a sport koncepció kerül tárgyalásra,
ezzel egyet is értek, de addig 3 hónap van. Ezt megelőzően a költségvetés elfogadásakor a civil
szervezetek támogatásának mértékéről is döntés fog születni, ami a koncepció fényében kellene,
hogy megtörténjen. Véleményem szerint áprilisig mindenképpen gondolkodjunk koncepcióban is.
Kiss László bizottsági elnök: Komolyan szeretnék foglalkozni a kulturális és sport koncepcióval is.
Az eredeti tervezetben, ennek a felülvizsgálata, visszatekintése egyszerre történt volna. A nagy
volumenek miatt úgy gondolom, hogy tárgyaljuk külön. Ezért javaslom áprilisban a sport koncepciónak
és májusban a kulturális koncepciónak a tárgyalását.
Csapó Károly bizottsági tag: Ez a problémám, hogy a költségvetés számaiban tulajdonképpen
rögzíteni fog egy „koncepciót”.
Szabó István alpolgármester: Kérdezem Károlytól, hogy sportkoncepció és a civil szervezetek
tavalyi beszámolója hogyan függ össze?
Kiss László bizottsági elnök: Hogy a tárgyalás egy időben lett volna?
Szabó István alpolgármester: Igen. Én így értelmeztem.
Csapó Károly bizottsági tag: A sport koncepció külön van, és ez alapvetően a sportegyesületeket
érinti, bár nem lehet ezt ilyen mereven elhatárolni. Az egyebekben kívántam szólni arról, hogy január
15-ig érkeztek be a beszámolói azoknak a civil szervezetek, akiknek feladatvállalási szerződésük volt.
Nyilván a költségvetésre és a lehetőségekre épül a beszámolók tartalma.
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Kiss László bizottsági elnök: Felteszem szavazásra Benedek Éva javaslatát, hogy a Polgármesteri
Hivatal beszámolóját februárban ne tárgyalja a bizottság. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem fogadott el, majd
kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 3/2015.
(I. 21.) számú határozata a Kulturális és Sport Bizottság munkatervének módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a munkaterv
azon módosítását, hogy a bizottság a Polgármesteri Hivatal beszámolóját február hónapban ne
tárgyalja, nem fogadja el.
Kiss László bizottsági elnök: Van-e egyéb javaslat a munkatervvel kapcsolatban? Aki a bizottság
2015. évi munkatervét elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 4/2015.
(I. 21.) számú határozata a Kulturális és Sport Bizottság munkatervéről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az előterjesztés
mellékletét képező 2015. évi munkatervét elfogadja.
2. Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Kiss László bizottsági elnök: Van-e hozzászólás, kiegészítés?
Kmetty Károly polgármester: Technikai dolgokat vezettünk át rajta, lényegi változás nem történt
benne.
Kiss László bizottsági elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra tenném fel a
határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának
5/2015 (I. 21.) számú határozata a Közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-i
hatálybalépéssel elfogadja.
3.

Napirendi pont: A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

Kiss László bizottsági elnök: Van-e kiegészítés?
Kmetty Károly polgármester: Az előterjesztésben a szerdai napra tettük a közmeghallgatás
időpontját, hiszen a közmeghallgatás egy speciális képviselő-testületi ülés. Korábbi üléseken
elhangzott, hogy célszerű lenne nem szerdai napok helyett pénteki napon megtartani. Javaslom, hogy
módosítsuk szeptember 11-re, a 18 óra maradna.
Szabó István alpolgármester: Polgármester Úr javasolta a két várospolitikai fórumot, én szeretnék
egy harmadikat, egy vállalkozói fórumot is. A tegnapi Pénzügyi Bizottságon nagyjából be is tájoltuk
időben, Polgármester úr a márciust javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Igen, azért mert addigra már meglesz az éves költségvetés tárgyalása,
ami bizonyos pénzügyi irányokat kijelöl számunkra. Ezért célszerű lenne márciusban megtartani.
Szabó István alpolgármester: A Pénzügyi Bizottságon elhangzott, hogy a szervezését meg kell
kezdeni. Le kell kérni az összes cég, vállalkozás nevét. Ki lesznek értesítve, és határidős visszajelzést
kérünk részvételükkel kapcsolatban. A visszajelzés alapján dől el a terembérlés.
Kiss László bizottsági elnök: Szeretnéd beépíteni a határozati javaslatba?
Szabó István alpolgármester: Jegyző Asszony szerint nincs rá szükség.
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Kmetty Károly polgármester: A jegyzőkönyvben benne lesz. Valószínűleg a képviselő-testületi
ülésen is el fog hangozni, tehát abban a jegyzőkönyvben is benne lesz, ami kötelező hatályú
számunkra. Abból a szempontból is fontos lesz, hogy megtudjuk, hány vállalkozó van a településen.
Szabó István alpolgármester: Ez valóban nagyon jó visszajelzés, abból a szempontból is, hogy vane szándék a segítőkészség felé. A prezentáción megjelent helyi vállalkozó nyitott az önkormányzat
felé, missziónak tekinti. Ha csak néhány embert találunk, aki hasonlóképpen gondolkodik, már előrébb
vagyunk. Lehoczky Enikő részéről elhangzott, hogy nem is nagyon volt erre eddig még példa.
Kiss László bizottsági elnök: Polgármester Úr javaslatát felteszem szavazásra, aki elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslat-módosítást terjesztett elő,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 6/2015 (I.
21.) számú határozata a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a
képviselő testületnek, hogy a 2015. évi közmeghallgatás időpontja: 2015. szeptember 11. péntek
18.00 óra legyen.
Kiss László bizottsági elnök: Aki a határozati javaslatot az előbbi módosítással együtt elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslat-módosítást terjesztett elő,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 7/2015 (I.
21.) számú határozata a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati
javaslatot, mely szerint
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi közmeghallgatás
időpontja: 2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra, napirendje:
•
•
•
•

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásoktól eltelt egy év munkájáról
A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója
Lakossági észrevételek, javaslatok
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően a közmeghallgatást hívja össze.
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

4. Napirendi pont: Egyebek
Benedek Éva bizottsági tag: A nyárköszöntő június 21-re került betervezésre, amit én nem
javasolnék. Véleményem szerint péntekre kellene tenni.
Kmetty Károly polgármester: Június 21?
Benedek Éva bizottsági tag: Így van, de az iskolának június 15-én van vége.
Kmetty Károly polgármester: Elhangzott már, hogy összehozzuk a nyárköszöntőt és a
bizonyítványosztást.
Szabó István alpolgármester: Igen, Polgármester Úr úgy javasolta, hogy tegyük hétvégére a
bizonyítvány osztását és utána legyen egy laza, zenés program. Benedek Éva szerint sokan
elmennek a bizonyítványosztás után haza. Bármikor ott voltam ezeken a rendezvényeken, nagyon
sokan voltak.
Benedek Éva bizottsági tag: Rendben, csak akkor ezt az iskolával is meg kell beszélni. Hiszen az
évzáró 4, 5 és 6 órakor van.
Szabó István alpolgármester: Mire lezajlik minden, nincs már hőség. Nem kezdődne el 14 órakor,
hanem elkezdődne akár ½ 8-kor.
Kmetty Károly polgármester: Már ½ 10-ig világos lesz.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: A Hírmondó szerint péntekre van meghirdetve.
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Kmetty Károly polgármester: Azért lett a péntek, mert úgy tudtuk, hogy akkor lesz az évzáró.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Jó ötletnek tartom, hogy bizonyítványosztás után legyen.
Kiss László bizottsági elnök: A bizonyítványosztás 21-én lenne?
Benedek Éva bizottsági tag: Igen, de ünneplőben feszengnek majd a gyerekek.
Kmetty Károly polgármester: Szerintem ezt meg fogják oldani.
Kiss László bizottsági elnök: Fogják tudni előre, hogy utána rendezvény lesz.
Szabó István alpolgármester: Kaptam pozitív visszajelzéseket a programmegjelenéssel
kapcsolatban. Javaslom pluszként, hogy nyáron nagyon felkapott a párásító kapu, melyet akár házilag
el lehet készíteni.
Kmetty Károly polgármester: Ötlet még a fagyis kocsi is részemről.
Kiss László bizottsági elnök: Csapó Károly jelezte még, hogy szeretne hozzászólni.
Csapó Károly bizottsági tag: A feladat-ellátási szerződéseink vagy az OBCSE-nek a gondnoklási
szerződése, illetve az egyesületek és civil szervezetek beszámolója mennyire nyilvános? A képviselők
ezekbe nyilván betekinthetnek, esetleg a bizottságok külső tagjai is megkapják. A szerződések
tartalmával kapcsolatban félreértések származnak, illetve, hogy a beszámolók miről szólnak.
Kmetty Károly polgármester: Úgy gondolom, hogy minden olyan dolog nyilvános, ami közpénzzel
kapcsolatos. Az egyéb dolgok véleményem szerint nem nyilvánosak.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Alapvetően nem kerülnek ki a honlapra. A képviselők belenézhetnek
mindenbe, ami a munkájukhoz szükséges. Nem mindig egyértelmű, hogy mi az amit nyilvánosságra
lehet hozni és mi az amit nem, egyesével kell megvizsgálni. Én nem javaslom, hogy minden kerüljön
fel a honlapra. A testületi tagok tudnak mindenről, hiszen ők döntöttek róla. A feladat-ellátási
szerződések formájukat tekintve – 14 szervezettel van ilyen szerződésünk – 95%-ban megegyeznek.
Az adatok, a vállalt feladatok és az összegek különböznek, minden más megegyezik.
Szabó István alpolgármester: A civil szervezetek támogatása felülvizsgálatra fog kerülni.
Vélemények szerint a jelenlegi elszámolás nem megfelelő. Az előző évi beszámolóban egy írásos
papírt kell leadni, amiben leírásra kerül, hogy milyen tevékenysége volt az adott szervezetnek. Az
anyagiakkal nem kell elszámolni, kivéve egy-két egyesületet. A kérdés az, hogy helyes-e, hogy csak
egyesek számoljanak el, vagy mindenkinek kellene. Tulajdonképpen a feladat-ellátást kell bizonyítani,
ami egy nehezen megfogható dolog, ezért itt lehet, hogy lesz változás.
Csapó Károly bizottsági tag: Nem titkokra gondoltam.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A belső ellenőrök javaslatot fognak tenni arra, hogy mi lenne a jó
formátuma a civil szervezetek szerződésével kapcsolatban. A civil szervezeteknek közpénzt adunk,
szeretnénk ha megfelelően lenne ledokumentálva, ezért kértük fel a belső ellenőröket vizsgálatra.
Szabó István alpolgármester: Az egyesületeknek május 31. határidővel beszámolási
kötelezettségük van, melyet nyilvánossá kell tenni. Ez az egyesület működését fogja számszakilag is
kimutatni, amit eddig nem sok egyesülettől láttam. A Veritasról tudom konkrétan, hogy ő mindig el
szokta készíteni a kimutatást. Lehet, hogy plakáton a többiek is közzé teszik.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Feltétel is volt a közzététel az új szerződés aláírásakor. A cégbíróság
felé ezeket be kell nyújtani. Én igazából az elszámolási részében látok problémát, számlával kell
igazolni, hogy a kapott pénzt mire költötték, vagy elegendő-e leírnia, hogy milyen programokat
szervezett, amire tételesen leírja, hogy mire mennyit költött.
Szabó István alpolgármester: Az új elképzelés szerint például az orvosi alapítványt máshová kell
sorolni, hiszen egy teljesen más feladatot lát el, mint egy kulturális szervezet vagy a polgárőrség. Ők
is civil szervezetek, de valószínűleg másképpen kell őket támogatni és felügyelni is.
Csapó Károly bizottsági tag: Nem elsősorban az anyagi részére gondoltam, de a mi egyesületünk
elejétől kezdve tartalmaz egy tevékenység-beszámolót és költségtípusokra egy lebontást. Úgy
gondolom, hogy ennek így is kell lenni, hogy az önkormányzat lássa a tényleges kiadásokat, illetve,
hogy abból mennyit finanszíroz a saját bevételeiből, tagdíjából és mennyit finanszíroz az
önkormányzat. Az önkormányzattól kapott támogatásra külön hangsúlyt kell fektetni, hogy ez mire lett
felhasználva. Nyilván olyanra költik, aminek a szükségessége nem kérdőjelezhető meg.
Tavaly szeptemberben megjelent egy iromány a Hírmondóban, melyet felolvasnék. A sporttelep
gondnoklását is ellátó OBCSE őrbottyáni sportegyesület a Bartók Béla utcai épület közösségi
helyiségeire építve pingpong, darts valamint füves pálya és a mellette lévő területek lehetőségének,
megfelelő hobbi szintű játékoknak és sportágaknak lehetőséget biztosító sportklubot indít.
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Ez jelent meg, melyre a szeptemberi Hírmondóban volt egy olyan recenzió, hogy - az augusztusi
lapszámban megjelentetett, az OBCSE által jegyzett cikk sajnálatosan pontosításra szorul, ezért az
alábbi helyesbítést tesszük most közzé: Az OBCSE a Bartók Béla utcai sporttelep gondnoklási
feladatainak ellátására rendelkezik szerződéssel. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban
sportklub indítására a helyiségek ilyen irányú használatára a képviselő-testülettől engedélyt nem kért
és nem kapott. Itt egy félreértés volt. A recenzióban teljes pontatlanság van, mert a feladat-ellátási
szerződésekben a sportegyesületeknek a sporttelepre vonatkozóan használati jog került
megfogalmazásra. Amit az augusztusi Hírmondóban tervként leírtunk, csak minimális módon
feszegette annak a kereteit. Az ilyen félreértéseket el kell kerülni, és ennek az egyik lehetősége az,
hogy az érintettek ismerjék ezeknek a feladat-ellátási szerződéseknek a tartalmát, hogy milyen
lehetőséget kapott a sportegyesület és mit nem.
Kiss László bizottsági elnök: Van-e a Jegyző Asszonynak hozzászólása?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az ilyen félreértések elkerülése végett a jövőben a kommunikáció
támogatandó. Le kell vonni a szükséges következtetéseket mindkét részről. Amennyiben új dolgot
szeretnének tenni, akkor írásban és szóban a megfelelő illetékes felé jelezni kell.
Csapó Károly bizottsági tag: Tegnap is többször megismételtem a javaslatomat, miszerint ezt a
tevékenység bővítést meg lehet oldani a jelenlegi szerződések kismértékű módosításával is. Volt egy
testületi döntés arról, hogy a klubhelyiség, ami büféként működött, visszakapja eredeti funkcióját. Ez a
mai napig érvényes testületi döntés. Úgy gondolom, hogy egy kompromisszumos javaslat beleférne az
eddigi keretekbe, esetleg minimális módosításokkal. Az hogy tegnap nem értettük meg egymást, azt
mutatja, hogy nem volt kellően előkészítve és kétségek, problémák merültek fel, melyeket nem sikerült
megoldani.
Kiss László bizottsági elnök: A tegnapi nap folyamán egy másik irányból lett megközelítve a dolog
és az üzleti tevékenységről kezdtük el beszélgetni, nem pedig az alapvető elgondolásról és célokról.
Több ponton kialakultak vitás helyzetek, amiben nem tudtunk dönteni. A korábbi alkalmakkor is
tárgyalták már ezt a bizottságok, képviselő-testület. Akkor az elgondolásban egyetértettünk. Most
kibővítve azt az előterjesztést a szerződéssel, újra a bizottság elé került. Nem láttam értelmét a
továbbvitelnek, hiszen olyan nézetkülönbségek vannak, ami a tárgyalás folytatását nem teszi
lehetővé. Más lehetőséget kell keresnünk. Abban egyetértettünk, hogy azzal a helyiséggel kezdenünk
kell valamit.
Szabó István alpolgármester: Az üresen álló helyiséget hasznosítani kell. Az előterjesztés
beadásának formájában nem értettünk egyet – hogy közösségi központ létesítése. Úgy értelmeztük
többen, hogy alkoholfogyasztás történne egyidejűleg ott, ahol a gyermekek foglalkoztatása lenne. Kiss
László említett egy bizonyos korosztályt, aki alkoholt fogyasztott. Amennyiben az alkohol fogyasztását
helyezzük előtérbe, akkor a vállalkozónak engedélyt kell kérnie a helyiség használatára. Az is
lehetőség, hogy megtartja a jelenlegi helyiséget, és az OBCSE szerződését a felügyelettel kibővítjük.
A vállalkozó árulja az alkoholt, közben csocsóznak stb.., viszont az egy sport klub. Ott egy bizonyos
életkorban lehetne ebben a felállásban működni. Tettem javaslatot, hogy két szintje van az épületnek.
A alsót kell megnyitni az alkoholt fogyaszthatók körének, a felsőt pedig a gyermekeknek – ahol
ugyanakkor felügyeletet kell biztosítani. Ebben az esetben mindenkinek igaza van, a vállalkozónak is.
Senki nem akar rosszat a vállalkozónak, ugyanakkor a vállalkozó sem akar egy olyan szerződést
aláírni, ami szerint csak üdítőt árulhat. Valószínűleg a saját alkalmazottját sem tudja kigazdálkodni
akkor. Az OBCSE már kap az önkormányzattól pénzt és nem szeretne még pénzeket adni erre a
célra. Itt jött szóba a haszon, és hogy kinek mi éri meg jobban. Az önkormányzat is meg tud
finanszírozni egy csocsó asztalt, egy dartsot, még a fiatalok is összeadhatják erre a pénzt, de nem
szeretnénk alkohol-fogyasztást. Az önkormányzat a nevét ehhez így nem adhatja. Marad az a verzió,
hogy ki lesz írva egy pályázat az üzemeltetésre. A kezdeményezés jó. Kihasználatlanul áll. Lehetne
egy szakkört, egy jógaoktatást betenni, olyat ahol néhány fővel folyna a foglalkozás, hiszen az egy
fűtött helyiség.
Kiss László bizottsági elnök: Nem a vállalkozó érdekeit néztük. A vállalkozónak már van egy kis
helyisége ezen a területen. Amennyiben az önkormányzat finanszíroz meg egy ilyen klubot és
felszereli eszközökkel, akkor is ott lesz ez a helyiség. Az egész koncepciót át kell dolgozni.
Amennyiben nincs ott helyiség biztosítva, akkor pedig a KSI felől lép fel hiány erre vonatkozóan.
Nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, ezért javasoltunk egy tesztidőszakot. Olyan opciót kell
találni, ami szerint egyik érdek sem sérül. Amennyiben viszont az önkormányzat szeretné működtetni,
úgy ez egy új státuszt fog jelenteni. Kérdés, hogy ki lenne az aki felügyeli a helyiséget. Itt meg lett
volna oldva a felelősség kérdése, hiszen a vállalkozó elvállalta volna. A másik lehetőség ami felmerült,
hogy a vállalkozó maradna ott a kis helyiségben, segítene berendezni egy klubnak, és ott abban a
térben nem történne szeszes ital kiszolgálás.
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Szabó István alpolgármester: Egyetértek Kiss Lászlóval, viszont Csapó Károly tegnap többször
olyan irányba vitte a beszélgetést, hogy eltértünk a céltól. Erre nem kell ilyen típusú előterjesztést
beadni. Pályázatot kellene kiírni rá.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A vállalkozónak van szerződése a kis helyiségre. Lehetne a
szerződését kiterjeszteni arra, hogy a nagy helyiségben is használhassa azt a pultot. A szerződés
módosításában az összeget is módosítani kellene ebben az esetben. Olyan nem lehet, hogy az
önkormányzat megfinanszíroz egy vállalkozást. Azt javaslom Kiss Lászlónak, hogy mielőtt a
következő előterjesztés megírásra kerülne, mindenkivel egyeztetni kell, hogy mi az, amit a többség
szeretne. Amennyiben pályáztatnánk, nagy valószínűséggel senki nem jelentkezne, vagy minimális
jelentkező lenne, hiszen ez a tapasztalat. Többen próbálták már és nem sikerült.
Kiss László bizottsági elnök: Próbáltam kihangsúlyozni, hogy ez már volt egyszer a képviselőtestület előtt. Akkor is elhangzottak dolgok, de nem ilyen mélységben. Az hogy ez most jött elő, ezzel
nincs gond, még jó is, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni. Tóth István a Kft ügyvezetője felvállalta volna
a felügyeletet. Valószínűleg nem lenne rá más jelentkező. Tóth István abban is benne lenne, hogy
nem szolgáltat abban a helyiségben, viszont adja hozzá a berendezést, és vállalja annak a
felügyeletét. Úgy gondolom, hogy ne zárkózzunk el ez elől a lehetőség elől.
Szabó István alpolgármester: Egyetértek Kiss Lászlóval, nem kell elzárkózni tőle. Felszínre került
egy olyan dolog amit meg kell oldani. Amennyiben nincs szükség a bizottság beavatkozására, akkor
jöjjön be a vállalkozó, üljön le a Jegyző Asszonnyal, Aljegyző Asszonnyal és beszéljék meg. Ebben az
esetben viszont ne legyen a neve közösségi központ.
Csapó Károly bizottsági tag: Nem csak arról a helyiségről van szó, hanem a tetőtérről is, amik eddig
nem voltak használva. A nagy helyiség, havonta néhányszor volt használva. A külső területről is
beszéljünk. A sport klub nem csak arról az épületről szól, hanem a sport klub keretein belül
lehetőséget biztosít kinti, egyéb sportághoz is. Az OBCSE a gondnoklási díjából már beszerzett olyan
eszközöket, amelyek egy ilyen indításhoz szükségesek. Mi már készen állunk, az önkormányzatnak
ehhez minimálisan kell hozzájárulni, azt is elsősorban engedélyek ügyében. Tapasztalat szerint kevés
az a fiatal, aki ott leül. Felmerült egy olyan lehetőség is, hogy egy huszonéves lásson el felügyeletet
az OBCSE megbízásából, illetve tagjaként.
Kiss László bizottsági elnök: Akkor lesz egy jó közösség, ha már önműködő tud lenni ez a dolog és
lesz egy házirend.
Kmetty Károly polgármester: Akkor ne közösségi tér legyen, hanem legyen egy sport klub. Ez már
egy olyan megközelítés, ami szimpatikusabb az önkormányzatnak. Egyetértek a meglévő
szerződésnek a módosításával is. Így nem feltétlenül kell pályázatot kiírni.
Szabó István alpolgármester: Hallottuk a vállalkozótól, hogy akár még bérleti díjat is fizetne.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Így nem érheti támadás az önkormányzatot sem, hogy egy vállalkozót
támogatnánk anyagilag.
Kiss László bizottsági elnök: Egyetértek a Polgármester Úrral, ebben a formában működőképes
lenne. Le fogunk ülni az OBCSE elnökével, Jegyző Asszonnyal, Tóth Istvánnal úja, át fogjuk beszélni
és fog készülni egy előterjesztés.
Szabó István alpolgármester: Kell hozzá előterjesztés?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A szerződés módosításához mindenképpen kelleni fog. Az
önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az testületi hatáskör. Minden testületi tag véleményét
meg kell kérdezni egy adott elképzeléssel kapcsolatban, még azelőtt, mielőtt az anyag bekerül a
bizottsági ülésekre, hogy egyetértés legyen az ügyben.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Csapó Károly azt mondta, hogy benne van a feladat-ellátási
szerződésükben egy ilyen tevékenységi kör?
Kmetty Károly polgármester: Úgy van benne, hogy gazdaságos üzemeltetés.
Csapó Károly bizottsági tag: Hétfőtől csütörtökig a Tökmag FC-nek vannak a pályán edzései.
Ezeket a gyerekeket a szülők hozzák ki, akik ottmaradnak az edzés végéig. Nekik is lenne
lehetőségük, hogy abban a pár órában lefoglalják magukat. Akár az is megoldott lenne, hogy a
gyermekek edzése alatt nincs alkohol kiszolgálás. Pénteken nincs semmiféle edzés, ekkor lehetne
egy egész más célközönség. A rezsiköltséggel kapcsolatban már vannak tényadatok. Fel lehet mérni,
hogy egy plusz nyitva tartás milyen költségnövekedéssel járna, melyet esetleg az Albona Kft.
szerződésébe bele lehetne venni.
Kiss László bizottsági elnök: Szeretném megkérni Szabó István alpolgármestert, hogy
tájékoztasson minket az orvosokkal folytatott megbeszélésről.
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Szabó István alpolgármester: Új típusú gondolkodást véltünk felfedezni. Jeleztük az orvosok felé,
hogy az újságban külön rovatot szeretnék az egészségügyi szolgáltatóknak. Felmerültek kérdések a
felnőtt és gyermekorvosok, a fogorvosok praxisának tekintetében is. A két felnőtt orvossal abban
maradtunk, hogy jelenleg a praxisuk kezelhető, de sokkal kevesebb emberrel számukra már nem
lenne kifizetődő. A fogorvos említette, hogy próbált már másik praxist hozni, nem volt rá jelentkező,
vagy aki volt, az az állami normatívák miatt úgy döntött, hogy nem vállalja. A gyermekorvos jelezte,
hogy a jelenlegi beteglétszám a maximum amit tud vállalni. Kérdés, hogy mennyit kell fizetni az
önkormányzatnak, ha létszámveszteség éri a praxist. A gyermekorvos véleménye szerint, hogy
amennyiben praxis bővítésre kerülne sor, akkor ő azt a bottyáni részen javasolná. Javasoltam a
polgárőrség épületét, melyet bármilyen orvosi ellátásra azonnal átadna. Olyan javaslatot is tettem a
doktornőnek, hogy legalább heti néhány alkalommal menjen oda fel, melyre válaszként azt kaptuk,
hogy a szakmai hátteret nem tudja ott kialakítani, nem tudja finanszírozni. Felmerült néhány igény a
felnőtt orvosi rendelőben festésre, ami a WC-re és a váróteremre terjedne ki. Felhívtuk a figyelmet,
hogy elektromos bővítés lesz a gyógyszertárban. A gyermekorvosi rendelőben szintén egy festést kért
a doktornő, a fogorvosi rendelőben pedig egy fűtéskorszerűsítésre irányuló javaslatot kaptunk. Ott a
WC-ben nincs fűtés, és félő, hogy télen elfagy benne a vízcső. Továbbá jelezte felénk, hogy az
ÁNTSZ-től kapott információk szerint, a jelenlegi sterilizálója nem felel meg, ezért egy új típusút kell
beszerezni, ami kb. 1,5 millió forint. A gyermekorvosi szerződésben az szerepel, hogy a nagyobb
értékű beruházásnál egyedi megállapodás alapján az önkormányzat és a szakorvos megegyeznek,
hogy ki mennyit fizet belőle.
Kmetty Károly polgármester: Igen, hiszen magánpraxis gyakorlása is folyik, tehát valamilyen
mértékig neki is be kell szállni a költségekbe.
Szabó István alpolgármester: Én kértem mindenkit, hogy a honlapon jelentessenek meg őket érintő
bejegyzéseket, illetve kérés-kérdést, ami a lakosság részéről érkezik. Jól vették a közeledést, nem
bántódott meg senki. Be tudok számolni egy sikerről is már. Erika védőnő kérte, hogy alakítsunk ki
egy EÜ dolgozóknak fenntartott parkolót, melyet meg is tettünk. Elmondtuk nekik, hogy szeretnénk
egy iskolakomplexumot. Amennyiben felszabadul az iskola épülete, úgy helycserékkel ők is nagyobb
helyre kerülhetnek. Látjuk, hogy kicsik a várók.
Benedek Éva bizottsági tag: Felmerült, hogy ha fejlesztésre kerül sor, akkor a védőnőknek kellene
egy helyiség a jelenlegi helyett. Az Egészség nap amit a polgármester javasolt, azt az őszi-téli
rendezvényhez kapcsolnánk.
Szabó István alpolgármester: A rendezvényen a fogorvosnő tudna a szűrőbusz mellé egy
állapotfelmérést javasolni. Lehetne népszerűsíteni a fogápolást is. Létezik fogorvosi szűrőbusz is.
Beszéltem dr. Császi Andreával, aki jelezte a két szűrőnapja időpontját is. Az egyik május 16-17., a
másik pedig november 16-17. Az orvosokat ki kellene venni a civil szervezetekből, mivel egészséggel
foglalkoznak. A doktornő elmondta, hogy szeretne fejleszteni, több orvost meghívni. Jövő hét
csütörtökön, 29-én 18 órától a civil szervezetekkel lesz egy egyeztetés, ami a Művelődési Házban
lenne megtartva. Össze kellene hozni egy rendezvénytervezetet, hogy mindenki lássa, kinek, mikor
milyen eseménye van.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: A Művelődési Ház részéről Ági már összefésülte, ha jól tudom.
Szabó István alpolgármester: Nem tudom, lehet, hogy megoldotta már, de mindenképpen szeretnék
egy ilyen egyeztetést. Maximum 1 órára gondoltam, nem lenne hosszú.
Harangok Napja rendezvénnyel kapcsolatban is el kellene kezdeni gondolkodni a programokról. Más
típusú Harangok Napját szeretnénk, mint ami eddig volt. A pénteki napra, már majdnem teljesen
elkészült egy lovas program. Elsősorban a szombati napra kellene gondolkodni.
Kiss László bizottsági elnök: Köszönjük a tájékoztatást.
Benedek Éva bizottsági tag: A nyárköszöntővel kapcsolatban szeretném mondani, hogy az
iskolában az utolsó tanítási nap június 15. hétfő, az évzáró pedig június 22-én hétfőn lesz.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Államilag meghatározott, hogy június 15-ig kell iskolába járni,
ezért 15-e hétfő az utolsó tanítási nap.
Szabó István alpolgármester: Június 21-én miért gond megtartani egy nyárköszöntőt. Azt akarjuk
elérni, hogy mindenki ott legyen.
Benedek Éva bizottsági tag: Rendben, de akkor módosítani kell valamelyik időpontot, mert ez így
nem jó.
Kmetty Károly polgármester: Lesz nevelőtestületi ülés jövő héten.
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Benedek Éva bizottsági tag: A nyárköszöntő rendezvény június 26-ra van betervezve. Június 15-én
van az utolsó tanítási nap, június 22-én van az évzáró. A tanévzáró értekezlet június 26-ra van
tervezve.
Szabó István alpolgármester: Azt javasoltam, hogy minden hónapban a Hírmondóba emlékeztetőt
tegyünk be, oda be lehet tenni a módosítást is.
Benedek Éva bizottsági tag: Mikor meglesznek a civil szervezetek programjai is, akkor újra be kell
tenni a Hírmondóba a teljes listát.
Kiss László bizottsági elnök: Tudjuk ezt most módosítani?
Benedek Éva bizottsági tag: Ne módosítsuk, majd csütörtökön megbeszéljük, az iskolaigazgatóval
együtt.
Van még kérdésem, a sportegyesületnek lett fűnyírója, vagy nem?
Csapó Károly bizottsági tag: Volt egy félreértés, hogy az önrész már át lett utalva, de nem lett
átutalva, mert az átutalt összeg a feladat ellátási díj volt. Februárban nincs elkésve, hogy megtörténjen
a beszerzés.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Nyertünk-e a pályázaton?
Kmetty Károly polgármester: Úgy tudom, hogy nyertünk a pályázaton.
Kiss László bizottsági elnök: Burai Jánostól hallottam, hogy nem jutott el hozzájuk az önrész,
aminek már meg kellett volna történnie. Prozlik Péter azt jelezte, hogy már megtörtént az átutalás,
közben pedig mégsem. Szerintem félreértette.
Csapó Károly bizottsági tag: Ahhoz hogy az önkormányzat a 400 ezer forintot átutalja, ahhoz mi
kell, azt kellene tudni.
Szabó István alpolgármester: Gondolom a nyertes pályázat bemutatása.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Kell egy testületi határozat.
Benedek Éva bizottsági tag: Polgármester nem tudja saját hatáskörben elintézni?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Addig, amíg nincs költségvetés, addig átmeneti gazdálkodás van. A
tavalyi év 1/12-ed részével lehet számolni. Hiába van a polgármesternek jogosultsága a költségvetés
átcsoportosítására, ha nincs költségvetés, amit át lehetne csoportosítani.
Csapó Károly bizottsági tag: Beszélek Burai Jánossal és ha van arról papír, hogy nyert a pályázat,
akkor mutassa be.
Kiss László bizottsági elnök: Nyertünk a műfüves pályázaton, 2016-ig kell megvalósulnia, az MLSZ
ezt az állásfoglalást adta.
Kmetty Károly polgármester: MLSZ azt az információt adta, hogy a források kifogytak, de a nyertes
pályázatokat előre fogják hozni. Amennyiben van olyan vállalkozó, aki meg tudja finanszírozni és az
adót le tudja írni, azokat a sportegyesületeket, ahol ez megvalósulhat, előre fogják venni.
Kiss László bizottsági elnök: A Tökmag FC-vel pályázott az önkormányzat, a levelet továbbítottam
Pócsik Zoltánnak. Zoltán tárgyalt vállalkozókkal, de ezt az összeget egyik sem tudja biztosítani. 20
millió forintos nagyságrendekről van szó. Várunk, 2016-ig meg kell történnie a beruházásnak.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az a pénz kötelezettséggel fog az idei költségvetésben megjelenni.
Szabó István alpolgármester: 2015-ben is biztosítanunk kell?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Igen. Nem lehet másra felhasználni. Nyertes pályázatunk van, ennek
az összegnek egész évben rendelkezésre kell állni.
Szabó István alpolgármester: Mi történik abban az esetben, amennyiben visszalépünk a
pályázattól?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Akkor fizetnünk kell, ha jól emlékszem 1-2 millió forintot.
Kiss László bizottsági elnök: Én sem tartom jó ötletnek, hogy visszalépünk, de az biztos, hogy van
valamennyi büntetés visszalépés esetén.
Szabó István alpolgármester: Azért merült fel bennem, mert korábbi bizottsági üléseken láttuk, hogy
rengeteg pénzre lenne szükségünk a nagyon sürgős teendőkre. Ilyen a tornaterem, az iskolai
étkeztetés.

9

Kiss László bizottsági elnök: A költségvetés tárgyalásánál látni fogjuk, hogy milyen lehetőségeink
lesznek. Azt hogy hová és mire fogjuk csoportosítani, az a testülettől függ. Azt gondolom, hogy ne
lépjünk vissza. Csapó Károly megkérünk, hogy vedd fel a kapcsolatot a KSE-vel, a fűnyírót illetően.
Csapó Károly bizottsági tag: Rendben. A kommunikációval kapcsolatban lenne felvetésem, hogy
amennyiben lehetséges interneten keresztül tartani a kapcsolatot, ugyanis nagyon sokat telefonálok.
Kiss László bizottsági elnök: Ennek semmi akadálya. Tudjuk az egyesületek internetes
elérhetőségeit. Fontos az időbeni értesítés.
Mivel több napirendi pont nem volt Kiss László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és az ülést 16:55-kor bezárta.
Kiss László
bizottsági elnök

Lévainé Apagyi Erika
bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő
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