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Jelen vannak: Kiss László   bizottsági elnök 

 Benedek Éva   bizottsági tag  
 Lehoczky Enikő   bizottsági tag  
 Csapó Károly   bizottsági tag 
 Kmetty Károly   polgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

     Kiskuti Petra   aljegyző 
     Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház vezető 
     Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 
 
  

Igazoltan távol:    Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag  
     

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

Nyílt ülés keretében:  

1. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása  

2. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

3. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

4. Pest Megyei kitüntető címek  

Kiss László a bizottsági elnöke : Köszöntöm a megjelenteket. Lévainé Apagyi Erika jelezte, hogy 
nem tud az ülésen részt venni.  Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Lehoczky Enikő bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő a 
jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 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 64/201 5. 
(IX. 24) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őrőlŐrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. szeptember 24-én csütörtökön 16:00 órától 
tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő bizottsági tagot választja. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérése? 
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Csapó Károly bizottsági tag:  Nem kimondottan a napirendhez, de sajnos még az időpont változtatás 
előtt elígérkeztem egy nagyon fontos megyei megbeszélésre, így fél 5-kor el kell mennem. 
Napirendekkel kapcsolatban azt szeretném kérni, ha lehetséges az egyebek között a bérleti 
szabályzat alkalmazásának tapasztalatairól, illetve annak az adatairól egy rövid tájékoztatást 
szeretném, ha kapna a bizottság. Ez volna a javaslatom.  

Kiss László a bizottsági elnöke:  Értem, köszönöm szépen. Amennyiben nincs más javaslat, úgy 
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadjuk-e a napirendet? Aki igen 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 elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 65/2015. ( IX. 
24.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az ülés 
napirendi pontját 

Nyílt ülés keretében:  

1. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának 
módosítása  

2. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 

3. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

4.  Pest Megyei kitüntető címek  

elfogadja. 

Nyílt ülés keretében:  

1. napirendi pont: M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása  

Kiss László a bizottsági elnöke:  Előterjesztő Polgármester úr. Kíván-e hozzáfűzni az 
előterjesztéshez valamit? 

Kmetty Károly polgármester:  Törvényi kötelezettség az alapító okirat módosítása.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Egy javaslatom van, a 086090-es mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatást szeretném, ha felvennénk.  

Kiss László a bizottsági elnöke:  086090? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Igen. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A felsorolást kellene kiegészíteni az alapító okiratban, a kormányzati 
funkció számok felsorolása a mellékletben van. Az alapító okirat táblázatát a kormányzati funkció 
számokat egy új sorral kellene kiegészíteni, 086090-es funkciószámmal, melynek megnevezése 
mindenféle egyéb szabadidő szolgáltatás. Az előterjesztő egyetért vele. 

Kiss László bizottsági elnök:  A módosító indítványhoz van-e valakinek hozzászólása?  

Hozzászólás nem hangzott el. 

Kiss László bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslatot, az alapító okirat 086090 – Mindenféle 
egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkcióval történő kiegészítésével  együtt a 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 elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 66/201 5. 
(IX. 24.) határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozatot mely 
szerint: A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítását és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete szerint 
elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának törzskönyvi 
bejegyzéséről. 



2 

2. napirendi pont: M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési 
szabályzatának módosítása 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Előterjesztő a Művelődési Ház vezetője, megkérem őt, hogy 
néhány mondatban foglalja össze az előterjesztést.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: A jogszabályok változása miatt kell módosítani az 
SZMSZ-t. Van egy kiegészítésem, hogy a könyvtárhasználati szabályzatba, ahol a térítéses 
szolgáltatások megjelennek, kerüljön be, hogy az elveszett olvasójegy pótlása 100 Ft. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tehát a 4-es melléklet könyvtárhasználati szabályzatának 5-ös pontja 
egy új sorral egészülne ki, hogy elveszett olvasójegy pótlása 100 Ft. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Kicsit üti a szememet, hogy a nyitva tartás alatt mit értünk. Gondolom 
nem a munkatársak munkaidejét, hanem a ház nyitva tartását. Én úgy gondolom, hogy elég ritkaság 
számba megy, hogy egy Művelődési Ház nyitva tartása, hétköznap 6-7 kor záródik és hétvégén nyitva 
tartás nem szerepel. A nyitva tartás és a munkaidő két dolog.  Ezt már párszor elmondtam. Egy 7000 
fős város létesítményére vonatkozóan, nyitva tartási időre vonatkozóan ennél többet kellene 
tartalmaznia. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Azt gondolom, hogy a létesítmény nyitva tartási ideje és az ott 
dolgozók munkaideje szorosan összefügg egymással, hiszen ha a létesítmény nyitva van, egy 
embernek legalább ott kell tartózkodnia. Ez valamilyen mértékben összefügg. Az a felvetés, hogy 
esetleg lenne-e igény rá, hogy a településen későbbi órákban – tudom, hogy vannak a környéken 
olyan művelődési házak, ahol van rá igény, hogy akár este 10 óráig is nyitva legyen, mert vannak 
olyan programok a településen, amihez szükséges – Ágnes elmondja, hogy mik a tapasztalatok és 
hogy itt lenne-e erre igény.   

Csapó Károly bizottsági tag:  Gondolom, hogy a kulturális koncepcióban lesz érdemes erről 
bővebben beszélni.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: A rendezvényekhez igazodunk és akkor 
természetesen tovább van nyitva a ház. Ahogy az elnök úr is elmondta, amikor nyitva tartás van, 
akkor valakinek ott kell lenni. Ha a Művelődési Ház nyitva van 9-10-ig, akkor valószínűleg két 
műszakban dolgoznak az ott dolgozók. Nálunk két szakmai kolléga van, a könyvtárosnak ráadásul 
muszáj igazodnia a könyvtár nyitva tartásához. A Művelődési Házba pedig ha bejövünk délután, hogy 
este 8-10-ig ott legyünk, akkor a Hivatalba nem tudok bejönni ügyet intézni. Jelenleg kevesen is 
vagyunk ehhez. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Amikor nyitva van a Művelődési Ház és nincs semmilyen program, 
akkor jön be valaki?  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Nem. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Akkor Károly miért gondolod, hogy nyitva kellene lennie?  

Csapó Károly bizottsági tag:  Nem teljesen volt érthető, amit mondtam. Ha most nem is, de a 
koncepciónál ezt elő lehetne venni. Úgy gondolom, hogy egy 7000-es városnak kellene akár 
rendszeresen későbbre nyúló programot is nyújtani. Nem akarok én ezen sokat bíbelődni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az SZMSZ módosítható, hogy ha igény lenne rá. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Nem gondolom, hogy szükséges most módosítani. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Aki az SZMSZ 4. számú mellékletének kiegészítésével – elveszett 
olvasójegy pótlása 100 Ft - a határozati javaslatot a 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 elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 67/201 5. 
(IX. 24.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési 
szabályzatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozatot mely 
szerint: A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési 
szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos szervezeti 
és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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3. napirendi pont: Egyebek 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Károly jelezted, hogy szeretnél az új bérleti rendszerrel – ami a 
tornaterem használatára és a sporttelep használatára is kiterjed - kapcsolatban tájékoztatást kapni. 
Ezt én is szerettem volna az egyebekben felvetni, hogy milyen szempontok alapján lett ez kidolgozva. 
Ez testület előtt nem volt? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem is lesz. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez egy szabályzat. 

Kiss László a bizottsági elnöke : Nem szükséges az illetékes szakbizottságnak sem a testületnek 
erről döntést hozni. 

Kmetty Károly polgármester:  A bérleti díj bevezetésére azért volt szükség, mert számtalan olyan 
költség merül fel az Önkormányzatnál, amely a terem, tornaszoba, sportpálya használatánál felmerül 
és ezeket a költségeket csökkenteni szerettünk volna. Nem az volt a cél, hogy bevételt szerezzünk. 
Ha valaki innen közelíti meg, akkor rosszul teszi. A rezsiköltségeket megvizsgáltuk, hogy mivel jár. 
Nem csak energiát jelent, hanem a takarítást, a fejlesztéseket, amiket a használat során kell majd 
biztosítani, ami az Önkormányzat feladata.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az új bérleti szabályzat bevezetését követően mind a tornaterem, 
mind a tornaszoba kihasználtsága közel azonos az eddigivel. Tehát minden napra van bérleti 
szerződésünk a tornaszobát és a tornatermet illetően. 

Kiss László bizottsági elnök:  Ez a bérleti szabályzat meg lett küldve tájékoztató jelleggel a 
képviselőknek, bizottsági tagoknak, az Önkormányzat tagjainak? Nem emlékszem rá, hogy 
megkaptam. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Akkor ezt hadd kérjem majd, hogy küldjük meg.  

Csapó Károly bizottsági tag:  Mi az érintettek ezt augusztus 27-én kaptuk meg, a bevezetést 
megelőző 4. napon. Ha már most szót kaptam, elmondanám itt most jegyzőkönyvbe – mert 
Polgármester úrral a jegyző jelenlétében többször volt egyeztetésünk. Én bizottsági tagként nem értek 
egyet ezzel a szabályzattal. Igyekszem megérteni, de elég távol vagyok a megértésétől az indokainak 
és céljainak, az egyetértéstől pedig még távolabb. Azt rendkívül módon fájlalom, hogy az Ügyrendi 
Bizottság olyan szempontból sem vetett fel kérdést, hogy ennek a szabályzat elkészítésének az 
előkészítése jogilag és tartalmilag megfelelő volt-e? Valamint, hogy 5 nap alatt és költségvetési év 
közben történő bevezetése mennyire elfogadható ügymenet szempontjából. Azt újfent nagyon 
fájlalom, hogy a Pénzügyi Bizottság egyáltalán nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mennyire 
célszerűek pénzügyi szempontból ezek az összegek és ez a bevezetési mód. Elsők között kötöttünk 
szerződést. A szerződés december 31-ig szól, de havonta kell kiszámolni, hogy mennyit kell fizetnünk. 
Jegyzővel előre egyeztetve az időpontokat, kértünk egy olyan módosítást, hogy szeretnénk, 
hétköznap plusz 3 órát igényelni a jelenlegi szabad kapacitás idejében. Tekintettel a bérleti 
szabályzatnak az összes létesítményre vonatkozó bevezetésének a módjára, ezt a 3 órát 
térítésmentesen kérjük. Ezt a kérésemet változatlanul fent tartom. Holnap jövök, befizetem az októberi 
díjat, mert olyan sarokba vagyunk beszorítva, hogy bármilyen körülmények között októberre biztosítani 
kell a tagoknak azt a lehetőséget, amelyet különben a támogatási szerződés is tartalmaz, amit az 
Önkormányzattal kötöttünk. Azt szeretném kérni, hogy ezt az engedményt – az edzési idő egy 
részének térítésmentességét – azokra a szervezetekre kérjük alkalmazni, akikkel támogatási 
szerződése van az Önkormányzatnak és abban feladatok lettek meghatározva. Köszönöm.  

Kiss László a bizottság elnöke:  Az elhangzottakhoz valakinek hozzáfűznivalója?  

Kmetty Károly polgármester: Azért kellett ilyen gyorsan bevezetni, mert 1-jével elindult a tanév és 
többen jelezték, hogy szeretnék használni a tornatermet, tehát muszáj volt lépnünk. Az OBCSE 
számos kedvezményt kapott, részben az Őrbottyánban bejelentett civil szervezetek a bérleti díjból 
50% engedményt kaptak. Illetve az a megállapodás született, hogy minden olyan versenynapon 
amikor ping-pong versenyt bonyolítanak, - ami lehet, hogy egy egész napos rendezvény - ingyen 
rendelkezésre bocsájtjuk a tornatermet.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Majdnem minden hétvégéről van szó. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Minden másodikról. 

Kmetty Károly polgármester:  Hétvégéről van szó. Ezeken kívül is még több ingyenességet? Én ezt 
nem tudom kezelni. Látszik a teremfoglalásból, hogy mások elfogadták a változásokat. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mindenki elfogadta az OBCSE-n kívül. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Azt szeretném kérni, hogy az illetékes bizottság előtt is mondja el 
Polgármester úr, hogy a füves pálya bérlésével kapcsolatban mi a helyzet.  

Kiss László a bizottsági elnöke:  Mármint a leendő műfüves pályával vagy a jelenlegi füves 
pályával? 

Csapó Károly bizottsági tag:  Jelenlegi füves pálya és az öltözők, mert ez a kettő együtt értendő. 

Kmetty Károly polgármester:  Azt az információt kaptuk, hogy a KSE nem hajlandó fizetni semmit. 
Abban maradtam a jelenlegi gondnokkal, Pócsik Zoltánnal, hogy nyilvántartást vezet arról, hogy 
mennyi időt használják a sporthoz ezt a dolgot, és a jövő évi költségvetésnél, amikor a támogatási 
pénzeket oda ítéljük, mindenképpen annak a pártján leszek, hogy ezt szembe kell állítani ezzel a 
használattal. Nem működik az, hogy pár műkedvelő kint van a pályán és ott elvannak, jól érzik 
magukat ingyen, mi pedig kb. 5 millió Ft-ot fordítunk a sportpályára. Ez így már nem tartható. 
Ugyanúgy érvényes rájuk az 50 %-os kedvezmény. Ha bejöttek volna ugyanúgy meg tudtuk volna 
beszélni velük, hogy a bajnokságon a pályát ingyen használhatják. Az nem működik, hogy gondolnak 
egyet és nem fizetnek, ennek következménye kell, hogy legyen. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy nem csak az OBCSE 
kapja meg 50 %-os kedvezményt és a versenyekre való kedvezményt, mert az előbb az hangzott el, 
hogy az OBCSE kapta a legtöbb kedvezményt. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha fogalmazunk, akkor fogalmazzunk pontosan. Mert amit 
Polgármester úr mondott, azt jól mondta. Az OBCSE kapta a legnagyobb kedvezményt. Ez így van, 
mert minden második héten, szombaton vagy vasárnap ingyen használhatja egész nap, reggel 9-től 
este 7 óráig a tornatermet.  

Csapó Károly bizottsági tag:  A KSE pedig minden héten, mert egyik héten öreg fiúk, a másik héten 
felnőtt mérkőzés van. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mi a tornateremről beszéltünk. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Polgármester úr a tornateremről beszélt. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  A tornaterem vonatkozásában hangzott el, hogy az OBCSE kapta a 
legnagyobb kedvezményt. Nem a feladat ellátási szerződés vonatkozásában hangzott el. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Nem általában, hanem a konkrét használat miatt. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Megkeresett engem nyáron egy őrbottyáni vállalkozó, aki szerette 
volna kibérelni az iskola egyik tantermét. Arról tájékoztatott, hogy azt a választ kapta, hogy nem tudják 
neki kiadni, mert valószínűleg emelkedni fog a díj és meg kell várni, amíg erről döntés születik. 
Szerette volna bebiztosítani magát, tanfolyamot szeretett volna tartani. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Milyen tanfolyamot? 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nyelvtanfolyamot. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Most is van valaki, aki tart.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Arról tájékoztatott, hogy nem tudták neki kiadni. Hónapokat kellett 
várni az információra, aztán megkapta tájékoztatásul a bérleti díjat, amit ő nem tud teljesíteni, mert 
drágább, mint Budapesten. Nem vagyok tisztában a budapesti és az itteni díjakkal, de érdemes 
átgondolni, hogy célszerű-e esetleg elűzni egy vállalkozót, aki egy tantermet ki akar bérelni és 
várakoztatni 1-2 hónapig. Ha jól vagyok tájékoztatva, hogy az iskola, gyakorlatilag elesett ettől a 
bevételtől.  

Kmetty Károly polgármester:  Engem senki nem keresett meg ezzel a dologgal, hogy nyelviskolát 
szeretne. A tanterem díja lényegesen alacsonyabb, mint a tornaterem díja, 1500 Ft. Ha valaki 1500 Ft-
ot nem tud kifizetni bérleti díjként nyelvórára, ahol gondolom nem 500 Ft-ért járnak a gyerekek, az 
elgondolkodtató. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Ő több ezer Ft-ot mondott és nem a polgármester urat kereste, 
hanem a jegyzőt. 

Kmetty Károly polgármester:  Akkor rosszul mondta. Most is van kiadó tanterem.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A nyár folyamán voltak érdeklődők.  A kolléganők mindenkinek azt a 
tájékoztatást adták, hogy új bérleti szabályzat készül, mindenkitől elkérték az elérhetőséget és azt a 
tájékoztatást adták, hogy amint a szabályzat elkészül, mindenkit tájékoztatni fognak. De azt gondolom, 
hogy mivel az iskolában nem két tanterem van, nem probléma, ha többen szeretnének bérelni termet. 
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Tény és való, hogy volt a nyáron egy-két érdeklődő, akinek ezt a tájékoztatást adtuk és mondtuk, hogy 
valószínűleg emelni fogjuk a bérleti díjakat, mert az eddigiek jelképesek voltak. Aki augusztus utolsó 
hetétől jelentkezett, mindenkivel sikerült megállapodni. Senki nem mondta azt, hogy nem. 

Bendek Éva bizottsági tag:  Vannak feladatok meghatározva a civilekkel kötött szerződésben? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nézőpont kérdése. Amikor a pályázatot kiírtuk minden civil szervezet 
beadta a pályázatát azzal, hogy milyen támogatási igénye van, hogy milyen feladatokat szeretne 
megvalósítani. Erre a testület meghatározott egy összeget és megkapta a civil szervezet ezt az 
összeget. Ezek nem kötelező önkormányzati feladatok. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Az természetes, hogy nem kötelező önkormányzati feladatok, de a 
támogatási szerződésben szó van ezekről. Én itt egy 30-40 fős egyesület érdekeit képviselem. Nem 
arról van szó, hogy én azt szeretném, hogy a KSE-n vagy a Tökmagon is vasalják be a füves pályáért 
a bérleti díjat, csak a különbségtételt a létesítmények tekintetében nem tartom jónak.   

Kiss László a bizottsági elnöke:  Ha azzal kapcsolatban van javaslatod vagy észrevételed, hogy ez a 
szabályzat mennyire jó, célszerű vagy nem célszerű, az teljesen idevág és illik ehhez a napirendhez. 
Azon belül, hogy te ezt az OBCSE-ra próbáltad kihegyezni, az viszont nem biztos, hogy jelen 
pillanatban ide vág minden tekintetben. Érinti az OBCSE-t is, de minden más egyesületet is. Mindenki 
mást, aki egyébként szeretné. Azt, hogy neked erről meg van a véleményed és te ezzel nem értesz 
egyet ezt megértjük és ehhez jogod van. Azért mondtam, hogy kerüljük a személyeskedést, hogy 
próbáljunk meg a lényegre törekedni és áltanosságban nézni ezt a napirendet. Arról beszéljünk, hogy 
általánosságban miért jó vagy nem jó. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Mindenképpen azt tartottam volna jobbnak, ha erre több idő lett volna 
felkészülni. Inkább nem magasról kezdeni és aztán engedni, hanem szerényen kezdeni és aztán 
menni fölfele. 

Kiss László a bizottsági elnöke:  Én azt szeretném megkérdezni egyebekben, hogy az új fűnyíró, 
hogyan működik? Illetve, hogy a nemrégiben megtörtént gondnoki átadás-átvétel rendben zajlott-e? 

Kmetty Károly polgármester:  A sportpálya fűvágását ezzel a géppel végezzük és a 
városüzemeltetés kezelése alatt áll, hiszen az volt a döntés, hogy éppen azért, hogy hosszú távon 
működőképes legyen a gép, legyen nálunk és a gondnoki szerződésben is rögzítettük, hogy a 
sportpályának a fűvágását, mi mint Önkormányzat elvégezzük. Egyéb területeken óvatosan kell 
használni. Minden olyan közterületen ahol a terepviszonyok megengedik, használjuk ezt a gépet. De 
jelen pillanatban a sportpálya az elsődleges feladatköre. Az átadás-átvétel úgy tudom rendben 
lezajlott. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Született jegyzőkönyv, rögzítettük az állapotokat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Én a Harangok Napját szeretném szóba hozni, még pedig a kalászi 
vendégek elszállásolását. Én voltam megbízva azzal, hogy elszállásoljuk őket. Szeretném jelezni, 
hogy ezt a jövőben jobban meg kell oldani. Azért késtünk a vacsoráról és a programról, mert nem volt 
megfelelő szállás. Én szeretném jelezni, hogy ezt azért sokkal jobban, akár előre lehet rendezni, hogy 
ki melyik szobába kerül. Kellemetlen volt. Rossz képet mutatott az Önkormányzatról. Kifejezetten 
elégedetlenek voltak. Erre a jövőben jobban figyeljünk, mert amikor ők elszállásolnak bennünket akkor 
az ennél jóval szervezettebben történik.  

Kmetty Károly polgármester:  Előre kértük, hogy adják meg a pontos létszámot. Amikor megérkeztek 
közölték, hogy többen vannak. Most akkor ilyen esetben nem tudom, hogy ki az, aki hibázik egy ilyen 
helyzetben. Nekünk kellett erre hirtelen megoldást találnunk.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nem bántásként mondom, csak azért, hogy a jövőben tanuljunk 
belőle.  

Kmetty Károly polgármester:  Párszor elmondtam, hogy nehéz ezt a két dolgot összehasonlítani. A 
kalásziaknak megvan az a hátországuk, ahol ezt ők biztosítani tudják. Gyakorlatilag van egy akkora 
konyhájuk, hogy meg tudják oldani az ellátást. Nálunk ez nincsen meg, ráadásul egy önkormányzati 
szervezésű, település szintű programra lettek rászervezve. Úgy gondolom, hogy ezt a jövőben el kell 
kerülni. Vagy velük foglalkozunk, vagy a lakossággal foglalkozunk. A kettő együtt egy időben nem 
megy, mert okozhatnak ilyen problémákat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Az utolsó napon, a vendégek elindulása előtt, műanyag tányérból 
kaptuk az ételt.  Nem tudom, hogy a konyha felújítása miatt nem állt rendelkezésre porcelán tányér 
vagy más miatt, de a jövőben figyeljünk erre jobban.  Azt gondolom, hogy a vasárnapi ebédnél ez egy 
kicsit kevés volt.  
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Kmetty Károly polgármester : Emlékeim szerint rendes tányérok voltak. 

Kiss László bizottsági elnök:  Egyetértek Enikővel. Nem tudom, hogy egyébként ki vállalta fel a 
vendéglátás részét, a rendezvény ideje alatt, illetve ebben a 3 napban, de voltak itt hiányosságok. Le 
kell vonni ezekből a tanulságot. A jövőben úgy kell megszervezni a dolgokat, hogy mindenre legyen 
egy ember. Ez így nem működik. Ezekre a jövőben nagyon figyelni kell. Nem csak a kalásziak 
vendéglátásával kapcsolatban, hanem általánosságban mindenben.  

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke  a nyílt ülést 
16.37 órakor bezárta, a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát. 

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


