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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2015. 
május 20-án szerdán 15:00 órakor megtartott rendes üléséről. 

 
Jelen vannak:    Kiss László   bizottsági elnök 

Benedek Éva   bizottsági tag  
Lehoczky Enikő   bizottsági tag 
Csapó Károly   bizottsági tag 
Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

     Kiskuti Petra   aljegyző 
     Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 
     Pócsik Zoltán   Tökmag Focisuli Egyesület
     Ágoston Katalin   Művelődési Ház  
     Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház  
     Károlyfi Levente  műszaki osztály 
 

Kiss László bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel 
van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Lehoczky Enikő bizottsági tagot kérem fel, aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László bizottsági elnök : Ágoston Katalin személyében köszöntöm a Művelődési Ház új 
könyvtárosát. Kérem, hogy pár szóban mutatkozzon be a bizottságnak. 
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Ágoston Katalin könyvtáros:  2006-ban végeztem Egerben, informatikus-könyvtárosként, 
könyvtáros-tanár szakirányon. 2007-től Isaszegen dolgoztam a városi könyvtárban, majd egy 12 
évfolyamos iskolában is dolgoztam könyvtárosként, ahol tanítottam is informatikát és 
könyvtárhasználatot. Visszakerültem a városi könyvtárba és onnan most jöttem el erre a pályázatra 
jelentkezve. Eredeti szakmám magas építőipari technikus, ebben a szakmában is dolgoztam.  

Kiss László bizottsági elnök : Sikeres és eredményes munkát kívánunk Önnek. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő a 
jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 35 /20 15. 
(V. 20.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. május 
20-án, szerdán 15:00 órától tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő bizottsági 
tagot választja. 

Kiss László bizottsági elnök:  Napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérése, indítványa? 

Csapó Károly bizottsági tag:  A sportpálya gondnokolásával kapcsolatos napirendnél érintettségem 
okán nem szeretnék szavazni, ezért szeretnék kiülni a vendég sorba, amíg ennek a napirendnek a 
tárgyalása folyik.  

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Közművelődési koncepció felülvizsgálata 

2. Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása  

3. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtás 

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat  

5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet 
alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  

6. Egyebek 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 36/201 5. 
(V. 20.) számú határozata a napirendi pontok elfoga dásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a napirendi 
pontokat az alábbiak szerint: 

1. Közművelődési koncepció felülvizsgálata 

2. Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása  

3. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) 
létrehozására pályázat benyújtás 

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat  

5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 
2014. évi zárszámadásáról  

6. Egyebek 

elfogadja. 

1.  Napirendi pont: Közm űvelődési koncepció felülvizsgálata 

Kiss László bizottsági elnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, javaslat? Fontos 
megemlíteni, hogy itt nem új koncepció megalkotásáról volt szó, hanem a jelenlegi felülvizsgálatáról. 
Ebbe a munkába igyekeztük bevonni a helyi civil szervezeteket, mert kaptunk erre vonatkozóan 
felhívást, hogy amennyiben van észrevételük, javaslatuk, akár az elmúlt 5 évvel kapcsolatban, akár a 
jövővel kapcsolatban, ezt osszák meg velünk. Ennek mentén próbáltuk összegezni az elvégzett és 
még előttünk álló feladatokat, amit a következő időszakban még fontos lenne megvalósítani. 
Láthatóak a további célok, javaslatok.  
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A Tarsolyos Baráti körnek volt javaslata a könyvtári beiratkozás fizetőssé tételét illetően.  Saját 
véleményem az, hogy a modern technikák világát éljük és nagyon meg kell becsülni, ha valaki beteszi 
a lábát egy könyvtárba. Nem biztos, hogy jót tenne a létszám tekintetében, ha elfogadjuk ezt a 
javaslatot a tagsági díj bevezetésével kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy inkább növeljük azoknak 
a számát, akik könyvtárba járnak. Természetesen a javaslat beérkezett, tehát tárgyalni kell. Kérdezem 
a bizottsági tagjait, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás, javaslat? 

Szabó István alpolgármester:  Azért javasoltuk, mint egyesület, hogy gondolkodjunk el azon a 
lehetőségen, hogy tagsági díjat számoljunk fel, mert az elmúlt években ez olyan elvesztegetett pénz 
volt, amit fel lehetett volna használni. Mindig probléma volt, hogy nincs meg a megfelelő támogatás 
anyailag. Mindazt elfogadva, amit Kiss László mondott, nagyon fontos, hogy az emberek olvassanak, 
de a mi általunk javasolt összeg, ma egy doboz cigaretta ára éves szinten. Ha hónapra lebontjuk, havi 
szinten 90 Ft-ot jelent.  

Kiss László bizottsági elnök:  Milyen összegre gondoltatok pontosan? 

Szabó István alpolgármester : Felnőtteknek 1200 Ft, a gyerekeknél kedvezményes díjra gondoltunk, 
ez 600 Ft lenne egy évre. Ha átlagot nézünk, ez 800 Ft-ot jelent. Nem hiszem, hogy ez az összeg 
olyan nagy probléma lenne. Számításaink szerint éves szinten kb.300.000 Ft-ot jelent, ami újabb 
bővítésekre, vásárlásokra egy megfelelő összeg. Ha visszagondolunk, hogy 6-10 év alatt milyen 
összeget engedtünk el a kezünkből, most jó néhány kötettel, sorozattal, polcokkal több lehetne a 
könyvtárban és könnyebb lenne a könyvtáros feladata. De elképzelhető, hogy akár gépeket is 
vásárolhattak volna rajta és korszerűbb lehetne a könyvtár. 

Kiss László bizottsági elnök:  Intézményvezetők részéről kérdezném, hogy van-e hozzáfűzni valójuk, 
mi a meglátásuk? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Az aktív tagok száma 126 fő. Nem vagyok ellene, de 
lehet, hogy elsőként az embereket becsalogatni kellene, hogy minél többen iratkozzanak be. Mert egy 
7000 fős településen, hogy még az 5%-os arányt sem érjük el, az nem túl jó. Lehetne bővíteni, 
jelenleg csak könyv dokumentumaink vannak. Ha lennének hang dokumentumaink, dvd-nk hangos 
könyv, cd, megint másképpen venné ki magát, hogy ha pénzt kérünk. Nyilván, most már nagyon 
kevés településen ingyenes a szolgáltatás, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon 
kevés az olvasónk.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Azt kérdezném, hogy ezt önkéntes formában nem tudjuk-e kivitelezni. 
Aki szeretne, járuljon hozzá anyagilag. Ne ezen múljon, hogy valaki olvas vagy sem de a lehetőség 
adott legyen.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Becsületkassza szerűen gondolod? Mert én úgy 
tudom, hogy intézmények esetében ez nem megengedett. Nem tudom, hogy milyen módon lehetne 
megoldani. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Biztos vannak olyan olvasók, akik akár többet is adnának és nyilván 
olyanok is, akik nem. 

Kiss László István bizottsági elnök:  Ha a 120 fő körüli szám tényleges, vélhetően lesz olyan, aki 
emiatt nem tud majd menni. Lehet, hogy nyerünk vele „x” ezer Ft-ot, de ugyanakkor elveszítünk 
olvasókat. Vannak olyan családok, akiknek ez az összeg is problémát jelenthet. További észrevétele, 
javaslata ezzel kapcsolatban van-e még valakinek? 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Azt gondolom, hogy az említett taglétszám tragikus. Én sem 
támogatom, hogy magas összeget szabjunk meg, esetleg jelképes összegről lehetne szó. Tennünk 
kell mindenképpen valamit annak érdekében, hogy az olvasói létszám növekedjen.  

Kiss László bizottsági elnök:  A Tarsolyos Baráti kör részéről 1000 Ft-os javaslat érkezett felnőttek 
részére. Van még javaslat a jelképes összegre? 

Szabó István alpolgármester:  Javasolnám, az 1000-1200 Ft-ot felnőttek részére, 500-600 Ft-ot 
gyermekek részére. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 200 Ft? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ennek nem lenne értelme, viszont felháborodást keltene. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan 
olvasóink – név nélkül egy családról van szó – akikről tudni lehet,  hogy ha 600 Ft-ot fejenként a 
gyermekekre ki kellene fizetni, nem tudnának könyveket kölcsönözni. Most, hogy itt van az új 
munkatársunk Ágoston Katalin, elsődlegesen olyan játékos jellegű rendezvényeket kellene tartani, - 
nem csak a rongyos könyvvásárra gondolva – ami a könyvtárhoz kapcsolódik. Remélve, hogy így 
növekedhet az olvasói létszám.  
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Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nekem az lenne a kérdésem, hogy bevételt vagy létszámot 
szeretnénk növelni? A kettő együtt véleményem szerint nem fog menni. 

Kiss László bizottsági elnök:  Az lenne az ideális, hogy ha a kettő együtt működne. A jelen 
helyzetben az olvasói szám növelése lenne az elsődleges célunk. Önkormányzati kereteken belül 
próbálunk egy szolgáltatást nyújtani. Jelen állás szerint nem javasolnám a tagdíjat.  

Szabó István alpolgármester:  Részemről ez javaslat volt. Túl sok időt ne raboljatok egymástól ennek 
kapcsán. Azt gondolom, hogy ha Benedek Éva javaslatát megfontolja a könyvtár és módot talál arra, 
hogy nem kötelező jelleggel, fizethető legyen a tagdíj és ezzel hozzá lehessen járulni a fejlesztéshez, 
én mindenképpen támogatnám. Én személy szerint hozzá szeretnék járulni a könyvtár fejlesztéséhez. 
Ha ezt megfelelően kommunikáljuk, akkor, akik megtehetik, biztos, hogy hozzá fognak járulni a 
fejlesztéshez. Egyetértek Lehoczky Enikővel, hogy a jelenlegi helyzet siralmas. Itt óriási hiányok, 
problémák vannak, amit most kezdünk felfedezni. Ezek megint régi időkből keletkezett gondok. Még 
egyszer szeretném jelezni, hogy részünkről ez javaslat volt és köszönöm, hogy foglalkoztatok vele.   

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy interneten 
keresztül megnézzük a könyvállományt?  

Ágoston Katalin könyvtáros:  Még egyelőre nincs. Van elektronikus katalógusunk, maga a program 
megvan. Elkezdtük feltölteni, de, hogy ez az interneten is hozzáférhető legyen, ahhoz kell egy 
szerződést kötni a szolgáltatóval. Most ez a katalógus nyilván tudja tartani az olvasókat, az állományt 
és helyben kereshető.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Könnyebbé tenné szerintem a helyzetet, hogy ha otthon rá lehetne 
keresni és le lehetne foglalni a könyveket.  

Ágoston Katalin könyvtáros:  On-line-ná tenni a katalógust akkor érdemes, ha már a teljes állomány 
benne lesz. Ez kézzel nagyon lassan halad, folyamatosan történik a feltöltés. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Javaslat lenne részemről, hogy létre lehetne hozni például egy 
Könyvbarátok Klubját, ahol tagsági díjat lehetne fizetni. Én is úgy gondolom a lényeg az, hogy egy 
potenciális olvasót se veszítsen el a könyvtár. A könyvállományról nincsen információm, de én a 
magam részéről fel tudok ajánlani több száz könyvet.  

Kiss László bizottsági elnök:  A könyvállománnyal kapcsolatban szeretném mondani, hogy 
tudomásom szerint az elsődleges probléma, hogy helyszűkében vagyunk. Azokat a könyveket kellene 
áthelyezni, amelyekre nem feltétlenül van szükség. A rengeteg Városkönyvből is viszonylag keveset 
sikerült még eladni, erre is megoldást kellene találni, hogy milyen módon, formában és kiknek 
szeretnénk ezeket eljuttatni, hiszen nem azért készültek, hogy hosszú évekig álljanak az intézményen 
belül. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Csapó Károly gondolatára reagálnék. Nem rossz 
ötlet, hogy klubot alakítsunk, bár az itt befolyó tagsági díj, nem a könyvtárhoz, hanem az 
intézményhez kerül. Olyan szempontból viszont hasznos lehet, hogy a könyv és a könyvtár előtérbe 
kerül. A másik probléma a hely szűkössége. Sokan jelentkeznek, hogy leadnának a könyvtár részére 
könyveket, de sajnos nincsen hova tenni. 

Kiss László bizottsági elnök:  Napirenden kell tartani ezt a kérdést és meg kell próbálni megtalálni 
azt a jogi utat, ami lehetőséget ad arra, hogy aki szeretné támogatni a könyvtárat az megtehesse.  

További hozzászólása, kérdése a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek? 

Benedek Éva bizottsági tag : Javasolnám, hogy a nagyközség szavakat javítsuk ki városra. A 3.2 
pontnál a „h” sort javaslom törölni, kistérség hiányában. Ha szeretnénk ezt szerepeltetni, akkor 
javítsuk ki „környező települések közművelődési intézményre”. 3.3.5 pontban szerepel, hogy 
Közművelődési Tanács, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ez működik-e még és szükség van-e 
erre?  

Kiss László István bizottsági elnök : Én úgy emlékszem, hogy korában működött ilyen, még a 
Humánügyi Bizottság esetében volt erről szó és talán létre is jött, vagy csak akkor is szóba jött 
lehetőségként, de nem valósult meg? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Tudomásom szerint sem valósult meg. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Nem látom, hogy mit tudna tenni a Közművelődési Tanács. Azt 
gondolom, hogy ez a feladat, ami itt leírásra került a Művelődési Ház vezetőjének a feladata.  

Kiss László bizottsági elnök:  Itt semmi sem kötelező, ez csak koncepció. Amikor ez készült még 
nagyközség volt Őrbottyán. Ha úgy látja a bizottság, hogy alapvetően erre nincsen szükség, akkor 
nem szükséges, hogy a koncepció része legyen, de ezt egyedül nem szeretném eldönteni, ezért is 
hagytam benne. 
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Benedek Éva bizottsági tag:  Én ezt javaslom törölni, mert nem látom, hogy ez hogyan vinné előrébb 
az ügyet. A 4.2 pont Horváth Lajos féle őrbottyáni monográfia kapcsán kérdezném, hogy ez most 
miért nincsen? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Az előző intézményvezető beszélt Horváth Lajossal. 
Később is felmerült, hogy megvásárolnánk a tanulmányt, amikor a mi 2014-es könyvünk készületei 
elkezdődtek, de akkor is abban maradtunk, hogy nem fogjuk tudni, mert túl drága.  

Bendek Éva bizottsági tag:  Hány számjegyű? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: 7 számjegyű összegre kell gondolni. Én úgy tudom, 
hogy több környező településnek írta meg az úr a monográfiáit. Valaki megvásárolta, valaki nem. Ez 
költségvetés kérdése. 

Kiss László bizottsági elnök:  Úgy gondolom, hogy fontos lenne, de nem ez van első helyen, tudván, 
hogy milyen értéke van ennek. Számos más helyre tudnánk tenni ezt a pénzt, akár a Művelődési Ház 
karbantartására gondolva, hogy mást ne említsek.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Tudom, hogy sorrendet kell alkotni. Nekünk, mint 
közkönyvtárnak feladata a helytörténeti anyagok gyűjtése. Az első ilyen típusú könyvünk a 2014-es. A 
könyvtár szempontjából jó lenne, ha lenne ilyen anyag, mert nem sűrűn, de előfordul, hogy bejönnek 
főiskolások és nem tudunk segítséget nyújtani, mert nincs miből.  

Kiss László bizottsági elnök:  Megkérünk, hogy járj utána az intézmény nevében, hogy milyen 
lehetőségek vannak és, hogy mennyibe kerülne?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A Közművelődési Tanács kapcsán jelezném, hogy arról a közművelődésről 
szóló törvény rendelkezik. A lakosság és a civilek önkéntes tanácsaként határozza meg, abban az 
önkormányzatnak semmilyen szabályozási hatásköre és feladatköre nincsen. A létrehozást a 
jegyzőhöz kell bejelenteni, és a törvény határozza meg a feladatait is ennek a tanácsnak. Ezt a 
szabályozást a jelenlegi helyi rendeletünk is tartalmazza, úgyhogy majd ennek felülvizsgálatakor ezt a 
rendelkezést el kell távolítani, mert az önkormányzatnak szabályozási lehetősége és hatásköre 
nincsen. 

Kiss László bizottsági elnök:  Benedek Éva módosító javaslatait én befogadtam, ezért ezt külön 
szavazásra nem kell feltenni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
még kérdés, hozzászólás? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kiss László bizottsági elnök : Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e azt az alapvető 
elgondolást, hogy fizetőssé tegyük a könyvtári beiratkozást a Művelődési Ház és Könyvtár esetében? 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő testülete Kulturális és Sport Bizottságának 37/201 5. 
(05. 20.) határozata a könyvtári tagdíj bevezetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztés 
II/2. Célok és javaslatok pontjában szereplő határozati javaslatot, a városi könyvtárba történő 
beiratkozás fizetőssé tételéről 

nem fogadta el.  

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő testülete Kulturális és Sport Bizottságának 38/201 5. 
(05. 20.) határozata Őrbottyán Város Közm űvelődési Koncepciójáról és a közm űvelődési 
feladatok felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testületének Kulturális és Sport Bizottsága a település 
Közművelődési koncepciójának felülvizsgálatát és az arról készített tájékoztatót  

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: Bartók Béla utcai sportpálya gon dnokolása  

Kiss László bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel?  
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Csapó Károly úr kizárását meg kell szavaznia a bizottságnak. 
Gondolom, hogy döntés fog születni, amiből vagy kizárja a bizottság, vagy nem. Bejelenttette az 
érintettségét, de erről dönteni kell. Ha kizárja a bizottság a szavazásból, akkor a szavazásnál 
jelenlévőnek kell tekinteni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Szeretném, ha külön szavaznánk az érintettségről és a kizárásról.  

Kiss László bizottsági elnök:  Akkor egyrészt arról kell szavaznunk, hogy elfogadjuk a bejelentést és 
hogy kizárjuk-e a szavazásból. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e Csapó Károly 
bejelentését az érintettséggel kapcsolatban? Aki a bejelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 39/201 5. 
(V. 20.) számú határozata Csapó Károly érintettségé ről a Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan 

Őrbottyán Város Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága Csapó Károly bejelentését az 
érintettségével kapcsolatosan elfogadja.  

Kiss László bizottsági elnök : Csapó Károly kéri kizárását a szavazásból is. Ennek megfelelően 
felteszem a kérdést, hogy a bizottsági tagok elfogadják-e Csapó Károly kizárását a napirendi pont 
során a szavazásból  

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  1 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 40/201 5.  
(V. 20.) számú határozata Csapó Károly érintettsége  miatti döntéshozatalból történ ő kizárása 
tárgyában  

Őrbottyán Város Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy Csapó 
Károlyt személyes érintettsége miatt a 2. napirendi pont tárgyalásakor a döntéshozatalból kizárja. 

Kiss László bizottsági elnök:  A bizottság igyekszik minél többször találkozni az egyesültetekkel és 
folyamatos kapcsolatban lenni velük. Felmerültek problémák, kérdések a sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatban. Történtek egyeztetések, érkeztek javaslatok. Az szeretném kérni a bizottságtól, hogy az 
érintett egyesületeket hallgassuk meg és mondják el, hogy mik azok az alapvető problémák, amik 
felmerültek és, hogy milyen javaslatuk van arra, hogy ez megoldódjon. Szeretném, hogy egy értelmes 
és célravezető vitát tudjunk lefolytatni, amelynek az lenne az eredménye, hogy pontot tudunk tenni a 
felmerült kérdésekre és le tudjuk zárni ezt a vitát. Kérem mindenkitől, hogy mondja el a javaslatát és 
észrevételét. Az lenne a legjobb, hogy ha megpróbálnánk valamilyen egységet teremteni és ez 
alapján működne a sport Őrbottyánon belül és olyan megoldást találnánk ki, ami mindenki számára 
elfogadható és alapvetően senkinek nem sérülnének az érdekei. Kérném, hogy hallgassuk meg a 
megjelent képviselőket. Elsőként Pócsik Zoltánt a Tökmag Focisuli képviselőjét, elnökét kérdezném. 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnöke:  Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mire vagy kíváncsi 
konkrétan? 

Kiss László bizottsági elnök : Arra vagyok konkrétan kíváncsi, hogy milyen problémák merültek fel a 
gondnoki feladatokkal kapcsolatban? Mint a sporttelepet legtöbbet használó egyesület képviselője, 
mondd el a véleményedet az elmúlt egy évről.  

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnöke:  Én minősíteni nem szeretnék senkit, nem tisztem. Vannak 
itt a jelenlévők között, akik ezt a problémát látták, megtapasztalták személyesen. Nyilatkozzanak ők, 
jobban el tudják mondani ezt a problémát. 

Kiss László bizottsági elnök:  Ez nem megoldás arra, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Tőled is 
kaptunk észrevételeket a gondokolással kapcsolatban. Ha továbbra is fenntartod és éltek ezzel a 
javaslattal és vállalnátok a gondnoki feladatokat a jövőben, hogy ezek a problémák megszűnjenek, 
akkor ehhez mindenképpen szükséges, hogy tájékoztassatok, hiszen ti használtátok, ti látjátok ezeket 
a problémákat. Ezért lenne jó, hogy ha elmondanád, és előrébb tudnánk vinni ezt az ügyet. A KSE is 
meg lett hívva. Kérlek, hogy mondd el bátran, nem kell véka alá rejteni.  

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnöke:  Rendben van. Kezdjük ott, hogy a játéktér nem alkalmas a 
játékra. Ha azt mondom, hogy több milliós kár van a pályán, akkor nem túlzok. Az a kérdés, hogy ezt 
mennyi idő alatt lehet rendbe tenni és miből. Nem szeretném az öltözőket sem minősíteni, biztosan 
volt nagytakarítás, de ezt nem lehetett észrevenni.  
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Másképpen kellene ezt csinálni, jobban magáénak kellene éreznie mindenkinek ezt a sporttelepet és 
többet tenni érte. Nem szeretnék minősíteni senkit, mert nem én vagyok az a személy, aki ebben 
dönthet. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Miből adódik a pálya kára? 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnöke : Gondozni, locsolni kell. Idén még nem volt nyírva a pálya. 
Gondolom, ez mindent elmond. Nem nő a fű, aminek oka van. Meg kell oldani ezt a problémát, mert a 
pálya egyre rosszabb minőségű. 

Kiss László bizottsági elnök:  Kérdezném Csapó Károly OBCSE elnököt, hogy mi a véleménye az 
elhangzottakról? 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Az OBCSE illetve én személyesen is, tavaly április óta veszünk részt a 
pálya gondozási munkáiba. Másfél hónapig társadalmi munkában segítettünk elsősorban locsolásban 
és takarításban és tavaly május óta látjuk el szerződéssel, havi 50.000 Ft ellenében, amit az egyesület 
számára utal az önkormányzat. Ez alatt hivatalos észrevétel nem érkezett az egyesület felé. 
Természetesen szóbeli egyeztetések többször voltak. Állíthatom, hogy az önkormányzattal illetve a 
kapcsolattartó településüzemeltetővel tartottuk a kapcsolatot. Igazán nagy probléma nem volt. Nem 
kis feladat összehangolni a munkát, hiszen hetente többször, több időpontban több egyesület veszi 
igénybe a sporttelepet, az öltöző részt is. Nyilván a takarításban is lehetett volna jobban odafigyelni, 
bár én konkrétan nem emlékszem, hogy ez fel lett volna róva. Nem fogalmaznék úgy, hogy a pálya 
nem alkalmas futballozásra. Az időjárás idén olyan volt amilyen, nyilván ha 3-szor ennyit lett volna 
locsolva, akkor a fű is jobban nőtt volna és fűnyírásra is nagyobb szükség lett volna. E-mailekben 
többször kértük az öntöző rendszer javítását, felújítását. Amikor ez most tavasszal kritikussá vált, 
akkor az egyesület saját erőből is talált áthidaló megoldást. Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
szerződésnek megfelelően a locsolásnál figyelembe vettük a pálya állapotát és a költségvonzatait is 
és annak az optimális szintjét próbáltuk megtalálni. Mindig örültem annak, amikor a klubok jelezték, 
hogy többet kell locsolni, mert nekik az a legfontosabb, hogy a fű olyan legyen, amely a játék 
szempontjából a leginkább optimális, de még egyszer mondom, hogy a költséghatékonyságot is szem 
előtt tartottuk. Napi szinten figyeltük, hogy hány miliméter eső esett. Amikor megérkezik a természetes 
eső akkor az is mutatkozik nagyon erősen, de az is mutatkozik, hogy előtte volt locsolás. Hétfőn, 
tegnap és ma reggel is kilocsoltuk a tartályt. Még annyit, ami szubjektív vélemény, hogy az első 
füvesítés 1988-90-ben történt. Azóta én úgy tudom, hogy 2005-ben került felújításra a pálya füve. 
Sajnos lassan megérik egy újabb felújítás lehetősége. Konzultáltam kertész mérnökkel, aki jelezte, 
hogy szellőztetésre volna szükség. Amikor az utolsó bajnoki mérkőzés lemegy és mindkét szivattyú 
rendszer fog üzemelni, akkor ez meg lesz ejtve, illetve ez előtt vagy ez után a műtrágyázás is. A mai 
napirendhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy a gondnokolást és a működtetést együtt kell kezelni 
és célszerű a működtetőnek és a gondnokolónak ugyanazon személynek lenni. Azt a változtatást 
javaslom, hogy elfogadom, hogy a jelen szerződést bontsák fel és kössenek újat. Viszont a másik 
javaslatom, hogy az önkormányzat kérje be a potenciálisan erre vállalkozó egyesületetek ajánlatát és 
annak fényében döntsön. Ez volna a javaslatunk. Ha lenne kérdése valakinek, arra természetesen 
szívesen válaszolok. 

Kiss László bizottsági elnök:  A KSE részéről hozzám beérkezett panaszok többsége a locsolásra 
vonatkozott. Azért is egy kardinális pontja a gondokolásnak, mert ha nincsen megfelelően locsolva a 
pálya és emiatt tönkre megy a fű, akkor ez jelentős többlet költséget jelent, ennek rendbe tétele. Ezért 
nagyon fontos, hogy megfelelő időben és módon legyen locsolva a pálya.  

Benedek Éva bizottsági tag : Annyit szeretnék mondani, hogy én, mint sportpálya használó, egy 
ízben tapasztaltam a majálisnál, hogy a mellékhelyiségek nem voltak megfelelően tisztán tartva. Azt 
gondolom, hogy egy rendezvényre mindenképpen megért volna egy takarítást a mellékhelyiség. Illetve 
a bizottság volt kint 2-3 hónapja. Az, hogy most jelent időjárásban és nyár közepén kérjünk be 
ajánlatokat és gondolkodjunk el rajta, én nem javaslom. Gyorsan kell cselekedni, hogy megóvjuk a 
pályát. Most kell rendbe tenni.  

Csapó Károly OBCSE elnök:  Azt tudom, hogy azokban a napokban a sporttelepen voltam. Legjobb 
emlékezeteim szerint 30-án is takarítottam, én személyesen. Nem tudom, hogy melyik 
mellékhelyiségről van szó? 

Benedek Éva bizottsági tag : A klubhelyiség wc-jéről és a mozgássérült wc-ről van szó. 

Szabó István alpolgármester:  Egyetértek Benedek Évával abban, hogy most nincsen idő arra, hogy 
bekérjünk ajánlatokat. Az egész működtetéssel kapcsolatban vannak ellenérzéseim arra a javaslatra 
gondolva, hogy a sportegyesület a büfé üzemeltetőjével kooperáljon én nem értek egyet. Abban a 
formában pedig egyáltalán nem, hogy a három sportegyesület legyen egy egység, látva és ismerve a 
belső viszonyokat. Én úgy látom, hogy nem tudtok együtt dolgozni. Ezen egyébként csak ti tudtok 
változtatni.  
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Az OBCSE védelmében, ők már tavaly jelezték ezeket a szivattyú és locsolási problémákat, most az ő 
egyesületüknél csapódik le a probléma. Külön engedéllyel a vezetékes vízről locsoltak, mert a kútból 
jövő vízből nem lehetett. A vezetékes vízről nem lehet locsolni, mert az önkormányzat ezt nem tudja 
kifizetni. Megint egy régi dolgot kell megoldani, egy közel egy éves probléma most csúcsosodik ki. 
Lépni kell, meg kell oldani. 

Kiss László bizottsági elnök:  A szivattyúval kapcsolatban a városüzemeltetéssel és a polgármester 
úrral folyamatosan egyeztetünk és keressük a megoldásokat, hogy a jövőben ne merüljenek fel ilyen 
problémák és folyamatos locsolást tudjunk biztosítani, természetesen a kútból. A költségvetésünket 
igen csak megterhelné, ha vezetékes vízből locsolnánk. 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnöke:  Mindenki tudja, hogy a mai világban vezetékes vízről 
locsolni luxus. Meg kell oldani, hogy a kutakból lehessen locsolni, mert ha a sporttelep éves költségét 
nézzük, ¾ részét a vízfogyasztás teszi ki. Csak drasztikus lépéssel lesz változás. 15 éve vagyok ott, 
tudom, hogy min kellene változtatni. 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Szerintem a pályát a locsolás miatt maradandó károsodás nem érte. 
Meg kell különböztetni a maradandó károsodást, a szűkös locsolásból adódó átmeneti állapotot. 
Időnként hetente leolvassuk az órákat, a vezetékkel történő locsolásnak a köbméter adatait tudjuk.  

Szabó István alpolgármester:  Én Pócsik Zoltánt szeretném kérni, hogy ha itt olyan döntés születik, 
ami rájuk nézve pozitív, és lehetőségük lesz arra, hogy ezt a helyzetet megváltoztassák, akkor ha 
elhangzik egy ígéret, az úgy legyen végrehajtva, ahogy arról szó volt. Kérem Pócsik Zoltánt, hogy ne 
engedje meg és kérje a Kulturális és Sport Bizottság segítségségét abban, hogy a felmerülő 
problémák azonnal legyenek megoldva. Valamint, hogy legyenek tisztázva azok a feltételek, hogy a 
városüzemeltetésnek a sportpályán milyen kötelezettségei vannak, és milyen kötelezettségei vannak 
a gondnokolással megbízott szervezetnek is. Hallok furcsa dolgokat, hogy a városüzemeltetés 
emberei vágják a füvet, miközben van egy gondnokolással megbízott emberünk. Lehet, hogy az ő 
szerződésében ez nem volt benne, ezt nem vitatom nem feltétlenül róható fel az OBCSE-nak de itt 
megint információáramlás hiány van. Nem értem, hogy nem lehet ezeket a dolgokat tisztán látni. 
Amikor Pócsik Zoltánt kérdezzük fűnyíró ügyben ő sem tud semmit, amikor Csapó Károly urat 
kérdezzük ő sem, és még a Kulturális és Sport Bizottság elnöke sem tud semmit,  miközben az 
önkormányzat már elutalta a megfelelő összeget, hetekkel ezelőtt. Pócsik Zoltán telefonon 
megérdeklődte és nincs megvéve a gép és megint más dologra hivatkoznak. Az ilyen típusú dolgokat 
be kell fejezni, mert így nem tudunk működni. Kérem, hogy ennek legyen vége.  

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnök:  Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 2003-ban lett újjá építve 
az épület. Akkor úgy lett tervezve az egész hő központ, hogy napelemmel lehessen működtetni. Azt 
nem tudom, hogy azóta miért nem készült el. Mindenféleképpen ebbe az irányba kell elmenni, egyre 
kevesebb a pénz a sportra, a megoldást meg kell találni. Meg kell oldani. Akár a társasági adón 
keresztül a következő évben. Vagy megpróbálunk pályázni, hiszen nekünk is érdekünk. Minden 
használó vegye ki a munkából a részét. Azt azonban nem lehet elvárni senkitől, hogy valamibe 
éveken keresztül befektessen több millió forintot és nem történik semmi. Ezt meg kell szüntetni. 
Nekem ez a véleményem, ezért nem értünk egyet az egyesület vezetőivel. Ha bizalmat kapunk, akkor 
változtatunk ezen. 

Kiss László bizottsági elnök:  A tavalyi évben többek között az volt az alapvető cél, hogy legyen egy 
kézben a gondnokolás, ez az alapvető és nagyon fontos feladat, valamint, hogy olyan kézben legyen, 
akinek valamilyen szinten a sporthoz vagy alapvetően a telephez van némi köze és érdekelt abban, 
hogy ezek a feladatok megfelelően legyenek ellátva. Továbbra is abban kellene gondolkodnunk, hogy 
olyan személyt kellene megbízni ezzel, aki használja a területet és saját érdekében áll, hogy minden 
rendben legyen. Maximálisan egyetértek azzal, hogy az időt húzni ajánlatok bekérésével, vagy 
pályázat kiírásával nem tartom szerencsésnek. Most lenne a legfontosabb, nagyon meleg nyarat 
jósoltak az idei évre. Fontos lenne, hogy minél előbb oldódjon ez meg és mindennek legyen meg a 
felelőse. Olyan felelőse, akár személy, akár egyesület formájában, aki számon kérhető. Ha valakit a 
holnapi nap folyamán megbízunk, a megbízás idejének kezdetétől kérhető számon.  

Csapó Károly OBCSE elnök:  Az anyagban van egy rész, ahol a sporttelep használójáról van szó. 
Szeretném jelezni, hogy mind a három sportegyesület használja és használhatja, a korábbi 
állásfoglalások és anyagok szerint a sporttelepet.  Az OBCSE is használója a sporttelepnek. 

Kiss László bizottsági elnök:  Természetesen így van, minden sportegyesület és a lakosság is 
használhatja szabályozott keretek között. Az alapvető cél, hogy az embereket mozgásra és 
egészséges életmódra buzdítsuk. Illetve adjuk meg a lehetőséget erre és teremtsük meg a 
feltételeket, ehhez fontos, hogy a gondnokolási feladatok megfelelően el legyenek látva. A 
napirendhez van-e még valakinek hozzászólása? 
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Benedek Éva bizottsági tag:  Kérdezem Gállné Mezősi Szilvia jegyzőt, hogy a gondnokolási 
szerződés felbontása milyen módon lehetséges? Milyen indokkal, esetleg milyen feltételekkel. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem kell indokolni, 60 nap a felmondási idő.  A közös megegyezésbe 
pedig bármi belefér, ebben az esetben nem kell tartani a 60 napot sem.  

Kiss László bizottsági elnök:  Azt gondolom, hogy egyébként, ha a javaslat szerint a bizottság és 
később a képviselő-testület a Tökmag Focisulit bízza meg a gondnokolási feladatok további 
ellátásával, úgy még egy körben egy szerződés a testület elé fog kerülni. Vagy egyenesen arányos ez 
a határozati javaslat azzal, hogy a meglévő szerződéssel köti meg a szerződést az önkormányzat? 
Azért kérdezem, mert érkezett észrevétel alpolgármester úr részéről azzal kapcsolatban, hogy milyen 
feladatokat kellene még belevenni. A fűnyírás tudjuk, hogy benne van a szerződésben, ez alapvető 
gondnoki feladat.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Most is ki lehet egészíteni.  

Kiss László bizottsági elnök:  Ha most ehhez van észrevétel, akkor azt szívesen várjuk. Ha nincsen, 
akkor az a szerződés, ami korábban is fennállt az fog működni a jövőben is.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem kell ezt a szerződés elfogadni, ez egy javaslat. 

Szabó István alpolgármester:  Én ezt végig olvastam, tudom mi szerepel benne és egyetértek ennek 
a tartalmával, de legyen betartatva. A bérlő vagy aki ezt működteti, vegye ezt kötelező jellegű 
dolognak. Tudom, hogy a Csapó úr az óra ellenőrzéseket megtette, de ezek is kötelező feladatok. 
Optimalizálás, ami azt jelenti, hogy csak azt a helyiséget fűtsük, amit muszáj, ahol csak temperálni 
kell, ott csak temperáljunk. Nem egészíteném ki. Azt kértem, hogy vegyék magukra nézve kötelező 
érvényűnek. 

Kiss László bizottsági elnök:  Ezért is köttetik meg a szerződés, amennyiben ettől eltérés van, akkor 
ez már jogi kérdés. A bizottság részéről van-e még észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. Először az 1. majd utána a 2. 
pontját. Aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  1 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 41/201 5.  
(V. 20.) számú határozata a Bartók Béla utcai sport pálya gondnokolásával kapcsolatosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OBCSE-val megkötött Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatos szerződést felbontja.  

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  1 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 42/201 5.  
(V. 20.) számú határozata a Bartók Béla utcai sport pálya gondnokolásával kapcsolatosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolási feladataival a 
Tökmag Focisuli SE-t bízza meg. A feladat ellátásáért az egyesület vezetője felel. Az egyesületet a 
gondnokolási feladatok ellátásáért 50.000 Ft összegű díjazás illeti meg. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. Napirendi pont: Köztéri munkák (szobor, szoborcs oport, térinstalláció) létrehozására 
pályázat benyújtás 

Kiss László bizottsági elnök : Az előterjesztő Polgármester úr, az előterjesztés készítője Lehoczkyné 
Franyó Hajnalka. Károlyfi Leventét kérdezem, hogy van-e hozzáfűzni valója az előterjesztéshez? 
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Károlyfi Levente m űszaki osztály:  Annyit tennék hozzá, hogy a pályázati kiírás sok olyan dolgot ró a 
pályázóra, ami költséget jelent a pályázat előkészítésénél. Mérlegelni kell, hogy milyen költségeket ró 
ez az önkormányzatra. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Azt szeretném hozzáfűzni, hogy ez nagyon jó dolog lenne. Kurucz 
doktor mondta mindig, hogy a térnek egyetlen baja van, hogy harangöntő városában nem hallatszik a 
harangszó. Ennek ellenére azt gondolom fájó szívvel, hogy erre most nincsen pénzünk.   

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Sajnos nekem is ez a véleményem. Nagyon jó lehetőség, de 
én sem gondolom, hogy ezt most kellene, akkor sem, hogy ha később erre esetleg nem lesz 
lehetőség. Nem hiszem, hogy ez az elsődleges. 

Kiss László bizottsági elnök:  Ez a 3.000.000 Ft önrész nagyon megterhelő. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Mindennel együtt összesen 4.500.000 Ft. 

Kiss László bizottsági elnök:  Jelen pénzügyi helyzetünkben ez megterhelő lenne. Van-e még 
hozzászólás? Aki a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 43/201 5. 
(V. 20.) számú határozata a „Köztéri munkák (szobor , szoborcsoport, térinstalláció)” 
létrehozására kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületet úgy határoz, hogy a Vizuális Művészetek 
Kollégiuma által kiírt „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” címet viselő pályázati 
kiírásra pályázatot nyújt be. A saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére az 
alábbiak szerint biztosítja: A pályázat benyújtásához 3.000.000 Ft önrész, nevezési díj bruttó 25.000 
Ft, makettek elkészítésének ára 1.500.000 Ft. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati 
dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

nem javasolja elfogadásra. 

4. Napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást sz olgáló fejlesztés pályázat  

Kiss László bizottsági elnök:  Hivatal részéről van-e kiegészíteni való?  

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Kérdezném, hogy a b) pontban feltüntetett lehetőségre, miért 
csak 7.881.503 Ft szeretnénk pályázni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az a kivitelezés várható összköltsége. A kollégák kértek már erre egy 
árajánlatot. 

Benedek Éva bizottsági tag : Miért csak a padlóra pályázunk? Van ott még mit csinálni. 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  20 millió Ft-ra lehetne pályázni, miért csak ezt vettük bele a 
pályázatba? 

Szabó István alpolgármester:  Azt gondolom, hogy amiatt, hogy így is 5.000.000 Ft-ot, az általános 
tartalék terhére el kell különítenünk és tudjuk, hogy nem nagyon van. Egyébként logikus, amit feltettél 
kérdést, arra vonatkozóan, hogy minél többet próbáljunk meg megpályázni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A tornateremmel kapcsolatban két pályázatunk is be van nyújtva, ezek 
elbírálását már a múlt hétre vártuk. Szellőzésre és tetőszigetelésre vonatkoznak ezek. Az önrész miatt 
is próbáltak úgy gondolkodni a kollégák, hogy ami az előzőbe nem fért bele azt ebbe a pályázatba 
vették bele. Az önrész miatt próbáltak optimistán gondolkodni, de természetesen a holnapi nap 
folyamán egyeztetünk róla. és amennyiben lehetséges akkor kiegészítjük ezt az előterjesztést.. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Javaslom a képviselő-testületnek a hitel felvétel lehetőségét, arra 
való tekintettel, hogy elesünk a lehetséges pályázatoktól amiatt, hogy nincsen keret az önrészre. Az 
előző pályázatot is elutasítottuk pénzhiány miatt, tudom, hogy van egy fontossági sorrend és ez nem 
ennek az elején van, de azt gondolom, hogy ez is egy kiváló lehetőség, amit szintén elutasítottunk. 
Folyton azt szajkózom, hogy pályázzunk, közben folyamatosan elutasítjuk ezeket. El kell 
gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy indulni tudjunk a pályázatokon.  
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Szabó István alpolgármester:  Csak egy fél mondat, hogy nehogy félreérthető legyen, amit Lehoczky 
Enikő mondott. Azzal egyetértek, hogy a hitel felvételen el kell gondolkodnunk. Úgy gondolom, hogy 
kényszerpályán vagyunk és valamilyen módon meg kell oldani a feladatokat. Kérdezte már tőlem 
Polgármester úr, hogy mondjam meg, hogy milyen célra vegyünk fel hitelt. Ezt én nem tudom 
megmondani, hozzáértő személyeket kell megkérdezni arról, hogy mire lehet, amiből pályázati pénzek 
alapját, önrészt vagy akár sikerdíjat lehet kifizetni. Ezt nem nekem kell kitalálni, de mindenképpen 
egyetértek vele és ezzel foglalkozni kell sürgősen.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Úgy fogalmaznék, hogy nem a hitelfelvételt kell megvizsgálni, 
hanem azt, hogy hogyan tudunk pluszforrást teremteni és ezen belül foglalkozhatunk azzal, hogy 
igénybe lehet-e ehhez venni hitelt. Így már finomítottunk. Pluszforrást kell teremteni, mert azt 
gondolom, hogy azt a kevés pályázatot nem szabad elengedni, amin részt tudunk venni.  

Szabó István alpolgármester:  Ezzel egyetértek. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Lehet ezt az összeget módosítani? Javasolnám, hogy gondoljuk 
végig, hogy mi az a pont, amivel lehetne bővíteni, hogy kimerítsük azt a keretet, ami egyébként 
rendelkezésre áll. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudom, hogy meg tudjuk-e ezt emelni, mert az általános 
tartaléknak nagyon a végén járunk, De a Pénzügyi bizottság ülésére megnézzük még egyszer. 
Megkérem a kollégákat, hogy készítsenek anyagot a lehetséges javaslatokról.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag : Én nem vártam el, hogy most döntsünk, de át kellene gondolni, hogy 
mi lenne az a szükséges, megoldandó feladat, amire még ki lehetne használni a fennmaradó keretet.  

Kiss László bizottsági elnök:  Ami fontos, nem elvetve amit Lehoczky Enikő mondott, hogy most az 
előttünk álló lehetőséget próbáljuk megragadni. Ha van erre mód én is támogatom, hogy próbáljunk 
meg egy nagyobb összeget megcélozni. 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Gállné Mezősi Szilvia jegyzőtől kérdezném, hogy a most 
beadott két pályázat, ami folyamatban van, azok esetében is az általános tartalék terhére történt a 
tervezés?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az általános iskola felújításánál betervezésre került egy bizonyos 
összeg, ebből finanszírozzuk az önrészt. Minden egyes feladatnak van egy körülbelüli 
költségtervezése. Nagy valószínűséggel azért nem lett a tornaterem szellőzése ide beleírva, mert 
20.000.000 Ft-nál többe kerül. 

Szabó István alpolgármester : Nekünk nem kell ragaszkodni az iskola tornaterméhez, akár a pályára 
is gondolhatunk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Csak a tornaterem sokkal fontosabb és mérlegelni kell. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A pályára szerintem nem lehet, mert ott már beadásra került egy 
pályázat műfüvesítés kapcsán. Benne van a kikötésben, hogy ha más pályázaton nyerünk, akkor 
ugyanazon az ingatlanra már nem lehet pályázni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ebben a pályázatban is benne van amit Évi mond, miszerint 
amennyiben már más pályázaton nyertünk abban az esetben ezzel a lehetőséggel már nem élhetünk. 
Fonák helyzet ez egy kicsit, mert nem az épületre nyertünk, hanem egy műfüves pályára, amivel az 
épület nincsen előrébb, de ugyanazon az ingatlanon van. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Azt javaslom, hogy legyen megjelölve, hogy mennyi az általános 
tartalék, amiből kiindulhatunk és folyamatosan vonjuk le a kiadásokat, azért hogy lássuk mennyi az a 
maradék, amiből ezt megint le fogjuk vonni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A következő testületi ülésre a pénzügy el fogja készíteni, hogy hol 
járunk.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Hasznos, hogy tudjuk, hogy meddig terjeszkedhetünk. Egyszer el 
fog fogyni az általános tartalék. 

Szabó István alpolgármester:  A 2015. április 29-én kiosztott összegnél voltunk 20 millió Ft-nál. 
Közben eltelt három hét.  

Kiss László bizottsági elnök:  Alapvetően a fontossági sorrendet a képviselő-testület feladata 
meghatározni. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a 2016-os évre toltuk ki a műfüves labdarugó pálya 
kialakítását. Tekintettel az idei év szűkös kereteire, gondolnunk kell arra, hogy jövőre hogyan tudunk 
erre keretet biztosítani. Mindenféleképpen szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy ezt 
folyamatosan tartsuk szem előtt, mert ezzel a feltétellel fogadtuk el ezt a döntést, hogy ezt 2016-ban 
fogjuk megvalósítani. 
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(Szabó István alpolgármester távozott 16:22 órakor) 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki, hogy 
milyen szükséges feladatra lehetne még a pályázni, hogy a b) pont közel teljes kerete kimerítésre 
kerüljön az általános tartalék terhére.  

Kiss László bizottsági elnök:  A képviselő-testület hatalmazza fel az Önkormányzati Irodát, hogy a 
rendelkezésre álló keretből készítsen el egy anyagot, arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségeink 
vannak, és milyen sorrendben tudnánk a fejlesztéseket megvalósítani és milyen területeken? Erre 
gondoltál? 

Benedek Éva bizottsági tag:  A bizottság felkéri a Hivatalt, hogy készítsen egy összeállítást a keret 
teljes kihasználására, hogy melyek azok a feladatok, amiket meg tudunk valósítani a 20.000.000 Ft-os 
kereten belül. 

Kiss László bizottsági elnök:  Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 44/201 5. 
(V. 20.) számú határozata az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásához kiegészí tő összeállítás készítésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága felkéri a Hivatalt, 
hogy a pályázattal kapcsolatosan készítsen egy összeállítást a keret teljes kihasználására, hogy 
melyek azok a feladatok, amiket meg tudunk valósítani a 20.000.000 Ft-os kereten belül. 

Kiss László bizottsági elnök:  Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 45/201 5. 
(V. 20.) számú határozata az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A 4.975.356 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés 
általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati 
dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerint elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

5. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költsé gvetési beszámolójának elfogadása és 
önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 201 4. évi zárszámadásáról  

Kiss László bizottsági elnök : A Hivatal részéről van-e valamilyen kiegészítés? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Egy kiegészítésem lenne, miszerint az 1. § szövegében szerepel, 
hogy a rendelet hatálya kiterjed kis „ö” betűvel önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire, 
valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, (továbbiakban együtt 
Önkormányzat nagy „Ö”-vel). A 4.§ az önkormányzat és költségvetési szervei, tehát ne intézményei 
szerepeljenek. 

Kiss László bizottsági elnök:  Köszönjük. Van-e további kiegészítés, javaslat. Aki a beszámolót és a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 46/201 5. 
(V. 20.) számú határozata az önkormányzat 2014. évi  költségvetési beszámolójának és a 
zárszámadási rendeletének elfogadásáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját és a 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.   

6. napirendi pont: Egyebek 

Kiss László bizottsági elnök:  Egyebek napirendben valakinek kérdése, hozzászólása van-e? 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Szeretném javasolni, hogy a település honlapja a Művelődési Ház 
felületénél kiegészüljön az új munkatárs nevével. 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke megköszönte 
a részvételt és a nyílt ülést 16.28 órakor bezárta.   

Kiss László     Lehoczky Enik ő 
bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


