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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. április 21-én 16:30 órakor  
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

52/2015. (IV. 21.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
53/2015. (IV. 21.) számú határozata a napirendi pon tok módosításáról 
54/2015. (IV. 21.) számú határozata a napirendi pon tokról 
55/2015. (III. 25.) számú határozata az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásá ról 
56/2015. (IV. 21.) számú határozata a református eg yház által szervezett nyári napközis tábor 
támogatásáról  
57/2015. (IV. 29.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári 
napközis tábor támogatásáról 
58/2015. (IV. 21.) számú határozata a római katolik us plébánia által  szervezett nyári napközis 
tábor támogatásáról 
59/2015. (IV. 29.) számú határozata a Kvassay-sírke rt felújításának támogatásáról  
60/2015. (IV. 29.) számú határozata az adótitok aló li felmentés tárgyában 
61/2015. (IV. 21.) számú határozata a „Közbeszerzés i tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – 
tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lef olytatásához.” tárggyal kapcsolatban 
62/2015. (IV. 29.) számú határozata a „Közbeszerzés i tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – 
tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lef olytatásához.” tárggyal kapcsolatban 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. április 21-én kedden 16:30  órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő  bizottsági elnök 

Kiss László   bizottsági tag 
Dékány András bizottsági tag  
Karácsony Szilvia  bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
 
Kiszely Zoltán   önkormányzati iroda vezető 
Csapó Károly    OBCSE elnök 
Cserepka András   képviselő 
Muzsay Márta    családsegítő szolgálat vezető 
Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

 
Igazoltan távol:  Béres István bizottsági tag 
 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásáról 
2. A nyári táborok támogatása  
3. A csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása  
4. Kvassay sírkert felújításának támogatása  
5. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró –tanácsadó igénybevételére közbeszerzési 
eljárás lefolytatása  
6. Egyebek 
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Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e: Köszöntöm a 
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel van jelen, határozatképes. Béres István jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen, Karácsony Szilvia pedig jelezte, hogy késik. Jegyzőkönyv 
hitelesítésre  Kiss László bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel 
szavazzon.  

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 52/2015. (IV. 21.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. április 21-én, kedden 16.30. órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kiss László 
bizottsági tagot választja. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A napirendek sorrendjének módosítására tennék javaslatot. A 
csatorna-beruházás során keletkezett adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása és a 
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztéseket szeretném utoljára tárgyalni. Aki a 
napirendek módosításával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő a napirendi pontok 
sorrendjének módosításáról, melyet a bizottság 3 ig en szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 53/2015. (IV. 21.) számú határozata a  napirendi pontok módosításáról 

A bizottság a napirendi pontok sorrendjének módosítását, azt, hogy a csatorna-beruházás során 
keletkezett adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása és a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról szóló előterjesztéseket 5. és 6. napirendi pontként tárgyalja, elfogadta. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? 
Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a mai ülés napirendi pontjait az előbb elfogadott 
módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 54/2015. (IV. 21.) számú határozata a  napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

1.. Az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásáról 
2.. A nyári táborok támogatása  
3.. Kvassay sírkert felújításának támogatása 
4.. Egyebek 
5.. A csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása  
6.. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró –tanácsadó igénybevételére 

közbeszerzési eljárás lefolytatása  
 elfogadta. 

1. napirendi pont: Az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásá ról 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke:  Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?  

Dékány András bizottsági tag:  Egy konkrét ügyet szeretnék megemlíteni. Az Erdősor utcáról 
számos ingatlan bejárata nyílik. A mögöttem lakók a Dózsa György úthoz tartoznak. Azt az utat át 
akarjuk számoztatni?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 3. mellékletben szerepel. Nem tudom, hogy pont ez a szakasz-e, de 
a 27-es pontnál ott van az Arany János és a Táncsics Mihály közötti rész, ez az Erdősor utca.  

Dékány András bizottsági tag:  Ha a Táncsics utcánál megyünk lejjebb, végig az erdő mellett, ezt a 
szakaszt nem láttam a térképen megjelölve. 
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Kiskuti Petra aljegyz ő: 1) melléklet 7) pontjában szerepel.   

Dékány András bizottsági tag:  Ez nem az a rész lesz, amire én gondoltam. 

Cserepka András képvisel ő: Általános jellegű kérdésem lenne, hogy milyen elvet követtünk? 
Elsősorban a Rákóczi út két oldalára eső azonos nevű utcákhoz fogunk hozzányúlni? Nekem ebből az 
anyagból az derült ki, hogy ha megyünk fölfele, akkor a jobb oldali résznek szeretnénk neveket adni, a 
baloldali marad ugyanaz. Eddig a jobb oldalról indult a számozás. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mindkét oldalt át kell számozni, mert a Rákóczi utcától fog kezdődni a 
számozás. Azért született a jobb oldalról a döntés, mert itt több olyan utca van, amit a vasúti átjáró 
keresztez, kevesebb lakost érint.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ez benne is van az előterjesztésben. 

Dékány András bizottsági tag:  Mutassam, hogy melyik szakaszról van szó? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A Dózsa György úttól „L” alakban, két oldalról megy a számozás 
befele. Szerintem ez így nincsen rendben. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Az az utca végig át lesz számozva, de nem lesz 
átnevezve, marad Erdősor utca. Van egy szakasza, amely most a térképen Arany János utcaként 
szerepel.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Most itt az Erdősor utcáról van szó. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Az Erdősor utca első része, valamint az Arany János 
utcától a Táncsics utcáig át lesz nevezve. A Táncsics utcától az Erdősor utca marad de át lesz 
számozva. 3. melléklet, 27. sor 9601-9014 hrsz. végig jelöli az utcát.  

Kmetty Károly polgármester:  Arany Jánostól, Vak Bottyánig végig Erdősor utca lesz. A főúttól kifele 
fog növekedni a számozás.  

Szabó István alpolgármester:  Az a szakasz végig Erdősor utca lesz és számozzuk is. 

Kmetty Károly polgármester:  A táblázatban a Táncsics Mihály utca helyére Vak Bottyán kerüljön be. 
A helyrajzi számokat jelölni kell. A 27-es sor 3. oszlopát felül kell vizsgálni, mert bővülni fog. 

Dékány András bizottsági tag: Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik ezt kidolgozták. 
Nagyon áttekinthető. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Egyéb kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Személy 
szerint én úgy gondolom, hogy várni kellett volna még ezzel a házszámozás témával. Nyilván, a 
Pénzügyi Bizottság megteszi a feladatát, a sorrendet és az utca nevek kijelölését elvégzi, mert ezt 
rótta rá a képviselő-testület, de úgy gondolom, hogy addig amíg nem tettünk le mint képviselő-testület 
az asztalra a településben fejlődést, addig ne rójunk a lakosságra költséget. Nyilván ebben nem én 
fogok egyedül dönteni, hanem a képviselő-testület. Ha nincsen más hozzászólás, akkor szeretném 
szavazásra bocsájtani a. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal a pontosítással, 
hogy a 3. melléklet 27. sorában a Táncsics Mihály utca helyére a Vak Bottyán utca kerül a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 55/2015. (III. 25.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, 
valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos rés zletes koncepciójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

a) az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének 
részletes koncepcióját a határozat 1. melléklete szerint, 

b) a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. 
melléklete szerint elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtásáról a 
lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák 
kihasználásával. 
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2. napirendi pont: A nyári táborok támogatása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Dékány András képvisel ő: Jól látom, hogy időben átfedő táborok is lesznek? Ezeknek a 
finanszírozását a rendező szervezi szerintem. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A református tábor is 2015.06.29-én kezdődik és a az iskolai 
tábor is..  

Kmetty Károly polgármester:  500 fős adagot bír el a konyha, így az átfedésből nem lesz probléma. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A református táborban minden évben túljelentkezés van. Tavaly 
úgy volt, ha jól emlékszem, hogy akik nem őrbottyániak, az ő étkezésükre rá kellett fizetni, nem 
támogatta az önkormányzat. Szeretném, ha ebben az évben is így lenne. Azok után a gyerekek után 
kapjanak támogatást, akik helyi lakosok.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezzel kiegészítjük a határozati javaslatot, hiszen ez volt a szándék. 
Jogos az észrevétel.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A támogatás csak az ebédre vonatkozik. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Én is ezt szeretném hangsúlyozni. Igen, az egyéb étkezések a 
helyszínen történnek.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A református tábor nem az iskolában lesz, tehát az élelmet elszállítják 
a tábor helyszínére, a katolikus tábor az iskolában lesz megtartva, az iskolai ebédlőben fognak 
étkezni.  

Kmetty Károly polgármester : Van egy kipontozott rész, hogy felnőttek részére szeretnénk-e étkezési 
hozzájárulást adni? 3) pontban található.  

Dékány András bizottsági tag : Ezzel precedenst teremtenénk. 

Kmetty Károly polgármester:  Alapvetően nekünk a gyermekétkeztetést kell megoldanunk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki ebben a táborban részt vesz, adja az idejét és az energiáját, 
de attól függetlenül nem lehet behatárolni, egyenlően kell bánnunk mind a három táborral, nem tudjuk 
meghatározni, hogy összesen hány felnőtt lesz. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akkor ez vonatkozna a pedagógusokra, az iskolai táborban, a 
református táborban és a kísérőkre is. Az önkormányzatnak a gyermekek étkeztetése a 
kötelezettsége. 

Dékány András bizottsági tag:  Akkor legyünk következetesek. 

Kmetty Károly polgármester:  Kizárólag a gyermekek létszámra vonatkozik az előterjesztés. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a református egyház által szervezett nyári napközis tábor 
támogatásáról szóló határozati javaslatot azzal a módosítással elfogadja, hogy csak az őrbottyáni 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre vonatkozik a 300  

Ft/fő/nap támogatás, valamint, a támogatás összege a felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 56/2015. (IV. 
21.) számú határozata a református egyház által sze rvezett nyári napközis tábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrszentmiklósi 
Református Gyülekezet által szervezett 2015. június 29. és július 3. között tartandó napközis tábort 
úgy támogatja, hogy 150 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 
5 napig nyújtott étkezéshez 300 Ft/fő/nap Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi 
konyháján keresztül az önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből. 
A táborhoz sátrak, székek, asztalok, szemetes tartók használatát térítésmentesen biztosítja. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki az általános iskola által szervezett tábor támogatásáról szóló 
határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 57/2015. (IV. 
29.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári napközis t ábor 
támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő 
Általános Iskola által szervezett nyári táborokat úgy támogatja, hogy  

2015. június 16. és június 19. között 40 fő 

2015. június 22. és június 26. között 40 fő 

2015. június 29. és július 3. között 25 fő 

2015. július 13. és július 17. között 25 fő 

őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére, az étkezéshez 300 
Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül, az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében  erre a célra elkülönített összegből, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a katolikus plébánia által szervezett tábor támogatásáról szóló 
határozati javaslatot a  testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 58/2015. (IV. 
21.) számú határozata a római katolikus plébánia ál tal szervezett nyári napközis tábor 
támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a római katolikus 
plébánia által szervezett 2015. július 6. és július 11. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, 
hogy 100 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 5 napig nyújtott 
étkezéshez 300 Ft/fő/nap hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Kvassay sírkert felújításának tá mogatása  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
valakinek? 

Kmetty Károly polgármester:  Javaslom megfontolni, hogy az előterjesztésben szereplő 100.000 Ft 
elegendő-e. Komoly szemléről lesz szó, nagy rendezvény lesz, hiszen idén 100 éve született Kvassay 
Jenő. A Kvassay-Sajó sírkert nem csak az ő emlékét, hanem az összes többi vízügyben valamit 
letevő embernek szól. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi a javaslat részedről összegre vonatkozóan? 

Kmetty Károly polgármester:  Mondjatok ti valamilyen összeget. 

Dékány András bizottsági tag:  Kmetty Károly polgármester úr a szívemből beszélt. A döntés 
megalapozáshoz egy viszonyszámot szeretnék, hogy milyen nagyságrendet érint? Maga a 
rendezvény az önkormányzat büdzséjét érinti?  

Kmetty Károly polgármester : Nem. 

Dékány András bizottsági tag:  Ami a 100.000 Ft-ot illeti, nyilvánvaló, hogy ami ennek a 
karbantartását illeti, szabad szemmel látható összegbe fog kerülni. Amennyiben a költségvetésünk 
bírja, méltányosabb és arányosabb összeget költsünk közpénzből erre, különös tekintettel, hogy a 
lakosságot is kérjük, hogy járuljanak hozzá. Nyilván szelídebb mértékben tudjuk ezt kérni. Nem 
tudom, hogy mik a tervezett költségei a sírkert rendbetételének. 
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Kmetty Károly polgármester : Az, hogy mit fog tudni megvalósítani a vízügy, annak a függvénye, 
hogy mennyi adomány fog összegyűlni, mekkora felület lesz szilárd burkolattal ellátva. Nem tudom, 
hogy mennyi a jelenleg számlára beérkezett pénzösszeg. Ha jól tudom 700 ezer Ft nagyságrendű 
pénz gyűlt össze. Úgy érzékeljük, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak is lenne egy külön 
kerete, amiből ki fogják pótolni valamilyen szintig. 100 fős hivatalos meghívott vendégsereg lesz a 
rendezvényen. A főigazgatóság biztosítani fog egy adott épületet, ahol lesz egy állandó kiállítás.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi arról kértünk információt, hogy a Kisnémedi polgármestere 
milyen összeggel támogatja a felújítást? 

Kmetty Károly polgármester:  150.000 Ft-tal. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mert, hogy ez mértékadó. 

Cserepka András képvisel ő: Még korábban, polgármesterként felkértek, hogy legyek tagja ennek a 
bizottságnak. Azt tudjuk már, hogy mi fog történni a sírkertben, ezt a hozzájárulás mértékében át 
kellene gondolni. Az ünnepség a megszokott időpontban lesz? 

Kmetty Károly polgármester:  2015. június 5-én lesz az ünnepség. Több terv is van, hogy melyik fog 
megvalósulni, azt a büdzsé fogja meghatározni. Természetesen a sírkövek áthelyezése van benne a 
koncepcióban, valamint olyan növények ültetése, ami odaillő.  Több változatot is megnéztünk, az 
alapítvánnyal együtt a magunk javaslatát megtettük a Vízügynek.  

Cserepka András képvisel ő: Még egy felajánlás tudok javasolni. A kiadványunkból javasolnám, 
hogy a rendezvény nagyságára tekintettel ajándékozzuk meg a résztvevőket. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Az Őrbottyán könyvre gondolsz? 

Cserepka András képvisel ő: Igen. Ebből föl lehetne ajánlani a vendégeknek néhány példányt. 

Kmetty Károly polgármester:  Ezt érdemes meggondolni. Meg fog jelenni egy magyar és angol 
nyelvű könyv, kifejezetten Kvassay életéről ennek a rendezvénynek a kapcsán, de gondolom, a kettő 
nem üti egymást. 

Szabó István alpolgármester:  Én arra gondoltam, hogy a sírkert felújításánál, térburkoló kővel 
tudnánk segíteni. Akkor csak oda kell adni, mint egy felajánlást és annyival kevesebb pénzzel kellene 
kiegészíteni a támogatást. Ugyanakkor az összeg növekszik, hiszen ennek is van egy értéke.  

Kmetty Károly polgármester:  Elvileg 80 m² területet szükséges burkolni. Szerintem bőven van annyi 
térburkoló kövünk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Írjuk be, hogy 80 m² térburkolót, ilyen és ilyen értékben biztosít az 
önkormányzat. 

(Karácsony Szilvia 17.20. megérkezett) 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát, hogy 100.000 Ft-tal, plusz 
közel 80 m², azaz 240 ezer Ft értékű térburkoló követ adományozzon az Önkormányzat a Kvassay-
sírkert felújítására, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 59/2015. (IV. 
29.) számú határozata a Kvassay-sírkert felújításán ak támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay 
sírkert felújításához 100.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére, valamint 240.000 Ft értékben 80m2 térburkoló kő 
formájában természetbeni támogatást biztosít, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

4. napirendi pont: Egyebek 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Egyebekben van-e valakinek hozzászólni valója? 

Szabó István alpolgármester:  Az Őrbottyáni Hírmondó áprilisi számát olvasva szeretném felhívni 
Dékány András figyelmét, hogy testületi ülésen elhangzott 1.200.000 Ft polgárőrségi támogatás 
helyett, 2.500.000 Ft jelent meg, amit kérnék javítani. Az egyházak kapcsán pedig a támogatásuknál 
az jelent meg, hogy pályáznak a pénzre. Ez legyen korrigálva, mert a polgárőrséget fogják emiatt 
zaklatni.  
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ezt senki nem ellenőrizte? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem kaptunk olvasó példányt. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Én személy szerint nem olvastam még, nem tudok állást foglalni. 
Egyebek között szeretném mondani, hogy Polgármester úr említette, hogy a képviselő-testületi ülést 
délelőttre teszi. Én szeretném kérni, hogy tegyük át másik napra, miután én már sorozatosan nem 
tudtam részt venni a testületi üléseken. Szeretném a képviselői munkámat a testületi üléseken is 
végezni ezért szeretném kérni, hogy tegyük egy másik napra, amikor meg tudjuk tartani abban az 
időszakban, mert én délelőtt nem tudok eljönni.  

Kmetty Károly polgármester:  Jövő héten, szerdán 15.00 órakor részt kell vennem egy gyűlésen. 

Kiss László bizottsági tag : Nem tudjuk elkezdeni 18.00 órakor a 2015.04.29-ei testületi ülést? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem tudom megmondani, hogy meddig tart a megbeszélés. Nem 
tudom, mikorra érnék ide. 

5. napirendi pont: A csatorna-beruházás során kelet kezett, adótitoknak min ősülő adatok alóli 
felmentés adása  

 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése, 
hozzászólása? Szeretném megkérdezni, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e ezt a napirendi 
pontot?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Mi volt az Ügyrendi Bizottság döntése? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi Bizottság azzal a kiegészítéssel a B) verziót fogadta el, 
hogy a határozati javaslat úgy szólna, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csatorna-beruházás 
során keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy 
Őrbottyán Város Önkormányzata tekintetében történt-e áfa visszaigénylés vagy adójóváírást a Váci 
Viziközmű-társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot 
tájékoztassa. 

Kiss László bizottsági tag:  Mi volt az oka, hogy erre kértek lehetőséget. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tudomásom szerint, évek óta szeretnék ezt az információt. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Évek óta húzódik, nem látom, hogy miért ne lehetne ezt 
teljesíteni. Eljuthat ez az ügy abba a szakaszba, amikor bíróság elrendeli ezt. Ha nekünk nincsen 
takargatni valónk, mért ne lehetne?  

Dékány András bizottsági tag:  Mit kértek pontosan? Nyilatkozatot, hogy igényeltünk-e vissza vagy 
sem? Mert ez a nyilatkozat már megtörtént.  

Kmetty Károly polgármester:  A korábbi ciklusban volt egy képviselő-testületi döntés, ahol a 
képviselő-testület azt nyilatkozta ki, hogy áfa visszaigénylés nem történt. Erre tette fel Garamszegi úr 
a kérdést, hogy adójóváírás történt-e, mert erről nem nyilatkoztunk.  

Dékány András bizottsági tag : Az adójóváírás nagyságrendekkel különbözik az áfa 
visszaigénylésétől. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Nem lehet tudni, hogy miért érdekli ez a téma? Hogyan kötődik 
ehhez. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Mi a különbség az Ügyrendi Bizottság és az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslat között? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ne az egész csatorna beruházás adótitoknak minősülő adatait 
adhassa ki a NAV, hanem csak azt, amit ő kért.  A szöveg a teljes csatorna beruházás során 
keletkezett adótitoknak minősülő adatokról szól.  Az Ügyrendi Bizottság által elfogadott szövegből 
kiderül, hogy a csatorna beruházás során keletkezett, de csak az áfa visszaigénylés és adójóváírásra 
vonatkozó adótitok alól. 

Dékány András bizottsági tag:  Mikor indult a csatorna beruházás? 

Kmetty Károly polgármester:  2008-ban. 
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Dékány András bizottsági tag:  Hány éven belül évülnek el ezek az ügyek? 5 éven belül. Nem 
tudom, hogy mire kell nekünk válaszolni. 

Kmetty Károly polgármester:  A NAV válaszolt. Amennyiben az önkormányzat felmentést ad, 
természetesen megadja a kért információt. Ezért fordultak most hozzánk.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Hogyan fogalmazta meg a NAV? 

Dékány András bizottsági tag:  Az én állásfoglalásom, hogy ne teremtsünk precedenst. Egyébként, 
mindenkinek joga van a közérdekű adatok igényléshez és forduljon oda, ahol erre lehetőség van. A 
képviselő-testület erre ne vállalkozzon. Elvi álláspontot hozzunk. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy ez 
közérdekű adat, akkor tudni fogjuk, hogy mire vonatkozik. Ha mi csak ennyit tudunk róla, én nem 
támogatom ezt a felhatalmazást. 

Cserepka András képvisel ő: Egyetértek Dékány Andrással. Korábban Garamszegi Géza úr már 
fordult hasonló kérelemmel a NAV-hoz és a NAV nem is biztosította az adatszolgáltatást. A képviselő-
testület úgy foglalt állást annak idején, hogy nem adjuk ki a kért adatot. Akkor az önkormányzatot 
próbálta felhasználni, mint Vácrátót polgármestere, most ugyanezt teszi társulati vonalon. Egy 
személyben Garamszegi Géza nem jogosult arra, hogy fellépjen ilyen igénnyel. Én azt a javaslatot 
fogom képviselni, hogy ne adjuk meg a lehetőséget, mert további vitákat szülhet. Évek óta az 
Garamszegi Géza álláspontja, hogy Őrbottyán jelentős milliókat lopott el. Kiszámolták, hogy ”x” millió 
Ft-tal tartozik Őrbottyán Vácrátótnak. Ezek lecsengtek, alaptalanok, két pert meg is szüntetett a 
bíróság. A másik négy esetében elállt a vácrátóti önkormányzat a pertől. Ő ebbe nem tud 
belenyugodni, most társulati vonalon próbálja ezt eljátszani, ez az indítéka és az oka annak, hogy ő 
folyamatosan bizonyítani akarja a társulás szükségességét. Annyit tudnia kell az új képviselő 
társaknak és a bizottsági tagoknak, hogy ez a beruházás bruttó finanszírozású, állami támogatású 
volt, ami azt jelentette, hogy áfával megfinanszírozta az állami támogatást a minisztérium és ehhez le 
kellett tenni az önrészt. Az önrész áfával kellett, hogy megvalósuljon, és áfával történtek a kifizetések 
is. 5,8 milliárd Ft, aminek az elszámolása a támogató minisztérium fele megtörtént. Jóváhagyták a 
kifizetést is és a kifizetések áfásan meg is történtek.  Amennyiben a beruházó áfát igényel vissza, 
abban az esetben az áfát vissza kell fizetni. Semmiféle visszafizetés nem történhetett, mert ahhoz, 
hogy áfát tudjunk visszaigényelni, ahhoz be kellett volna jelentkeznünk áfa körbe, amit Őrbottyán meg 
is tett. Vác jelentkezett még be, Vácduka biztos nem, talán Vácrátót sem. Ennek alapján nem lehetett 
áfát visszaigényelni. Mindezeknél sokkal jobban aggaszt, hogy ez a társulat mai napig nem számolt 
el. Egy éve a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy számoljon el, ennek ellenére ezt nem tették meg. 
Próbálják húzni az időt, a mi illetve az őrbottyáni polgárok pénzén. Kiszámolták, hogy kb. 45-48 millió 
Ft között járna Őrbottyánnak és ezért majd ők rekultiválnak Őrbottyánnak. Ezt az előző testület, 
véleményem szerint nagyon helyesen nem kérte. Ez a pénz régen visszajárt volna, ha a társulat 
elszámol. Azt a pénzmaradványt, amit ők kiszámoltak a többi település felhasználna. Őrbottyán nem 
használta fel, a mi pénzünk ott maradt. Amire hivatkozott a társulat vezetése és megnyerte magának 
a Vízügyi Igazgatóságot, megnyer bizonyos vezetőket magának és meggyőzte a vezetőket, hogy 
ennek a társulásnak fent kell még maradni, mert Veresegyház és Őrbottyán részéről vannak új 
érdekeltek. Veresegyház és Erdőkertes soha nem volt ennek a beruházásnak tárgya, a DMRV később 
kötött rá egy önkormányzati tulajdonú rendszerre. Itt nem érdekeltségi hozzájárulásról kell beszélni, 
hanem önkormányzati hozzájárulást vállalt a két Pásztor úr Veresegyház és Erdőkertes 
vonatkozásában. Ez is időhúzás volt. Onnan is közel közel 10 millió Ft járna Őrbottyánnak, ez 50-50 
millió Ft, amin tudomásom szerint a társulás jelenleg is él. 

Kiss László bizottsági tag:  Néhány alapkérdést kell tisztázni. Van-e Őrbottyán Önkormányzatának 
vagy a résztvevőknek félnivalója. Mivel jár az, hogy ha az önkormányzat most úgy dönt, hogy 
betekintést enged ezekbe a dolgokba, vállal-e ezzel kockázatot vagy terhet. Tény és való, hogy 
Garamszegi úrnak fétisévé vált ez a csatornaprojekt. Ha az önkormányzatnak nem származik 
semmilyen hátránya, akkor miért ne adhatnánk meg ezt a lehetőséget.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Összefügg-e ez az engedélyadás az elszámolással. Időben 
hosszabbra nyújtja-e az elszámolás lezárását. Illetve, hogy mi a legújabb információ, hogy mikor kerül 
lezárásra ez a projekt? 

Kmetty Károly polgármester:  A társulat vezetéséről Juhász elnök úr lemondott. Odáig fajult a dolog, 
hogy le van pecsételve a Víziközmű Társulat irodája.  Helyzetbe került Garamszegi Géza úr, mint 
elnökhelyettes, és elvileg meghirdettek 2015. május 6-ára egy közgyűlést. A  KÖVIZIG utódja, 
állásfoglalást adott ki. A közgyűlés tagjai közül volt aki elhunyt és volt aki nem volt jogosult arra, hogy 
szavazzon a társulatban, ezért először ezt rendbe kell tenni. Én úgy látom, hogy ezt e nélkül is le 
lehetne zárni. Akkor tud elszámolni a társulat, ha minden az érdekeltségi listán szereplő és még nem 
fizető tagnak kiküldik a fizetési felszólítást. Ezt követően kerülhet az önkormányzathoz behajtásra az 
ügy. Amíg ezt nem tette meg a társulat, nem számolhat el.  



9 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mennyi ideje van erre? 

Kmetty Károly polgármester:  Már meg kellett volna csinálnia.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ezért el lehetne marasztalni. 

Kmetty Károly polgármester:  Sok mindent elmulasztottak, nem vezettek át. Ez ennél sokkal 
bonyolultabb. Addig eljutottunk, hogy végleges érdekeltségi listák állnak rendelkezésre a társulatnak, 
ez alapján ők ezt befejezhetnék.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Ha ennek nem teszünk eleget, akkor meg van annak veszélye, 
hogy elkezd terjedni ennek híre. Azt is lehetne, hogy megadjuk ezzel kapcsolatban a felmentést és 
utána fordulhat még hatósághoz. Így mi megadtuk a lehetőséget. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Azt javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget és adjunk hozzá 
határidőt.  

Dékány András bizottsági tag:  Eddig is nyilvánosak voltak a jegyzőkönyvek. Ezt a legkisebb 
problémának érzem, hogy ki mit gondol rólunk. Értem ezt az aggályt, de nem hinném, hogy ez rossz 
hírünket vinné. 

Szabó István alpolgármester:  Azt javaslom, hogy ha a gazdasági vezetőnknek ez nem okoz 
problémát és jogosultsága van, hogy ezt megnézze, a képviselő-testületet tudná tájékoztatni. Ha az 
önkormányzat nem támadható, abban a pillanatban tudunk e tekintetben dönteni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök  Alapvetően megállapítható volt Garamszegi Géza és Cserepka 
András közötti feszültség, ez a kettőjük ellentétéből fakad. Az akkori jegyzőt a képviselő-testület 
felmentette és nem tudom, hogy ennek van-e még a mai napra következménye az önkormányzat 
számára. Az én fejemben az van, hogy le lehet zárni, a település érdeke is az, hogy el tudjunk 
számolni ezzel a projekttel. Úgy érzem, hogy még vannak elvarratlan szálak, amiket el kell varrni és 
így a képviselő-testület is jó szívvel tudja mondani, hogy igen, ezzel így kell eljárni.  

Dékány András bizottsági tag:  E-mögött nincsen tartalmi megfogalmazás. Ez egy teljesen más 
megközelítés. A megkeresés arról szólt, hogy Őrbottyán Önkormányzat igényelt-e vissza áfát. Nem az 
a kérdés-e, hogy jogosult volt-e. Akkor ez legyen az állítás és akkor erre kell válaszolni. Nekünk arról 
kell döntenünk, hogy igényeltünk-e vissza áfát vagy nem. Mit fog csinálni a NAV? Kap egy 
felhatalmazást, de mi fog benne szerepelni? Mennyit? Melyik időszakra? Milyen jogcímen? Milyen 
költség? Göngyölítsük fel az elszámolást. Nem kizárható lehetőség, hogy zárt ülés keretében, erről 
információt kapjunk.  

Cserepka András képvisel ő: Én megkérem a Pénzügyi Bizottság elnök asszonyát, hogy ne tegyen 
olyan nyilatkozatot, hogy ez Garamszegi Géza és az én személyes vitám. Hallott ez a település sok 
mindent a beruházásról és rólam is, ezekről kiderült, hogy valótlanok voltak. Én már nem ülnék itt, 
hogy ha igényeltünk vissza áfát és nem fizettük volna vissza ezt a pénzt. A minisztérium kiadta az 
igazolásokat, úgy történhetett meg minden kifizetés. Mindnyájunk lelkiismerete tiszta. 2011. május 
végén zártuk le pénzügyileg is a beruházást. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Visszatérve arra, hogy én ne mondjam, hogy személyes ellentét 
volt, ezt továbbra sem fogom tudni másképpen megfogalmazni. Hivatkoztál arra, hogy koholt vádak 
alapján lettél felmentve, ezt a bíróság mondta ki, így nem tudok másra hivatkozni.  

Kiss László bizottsági tag:  A Dékány András által elmondottakra reagálva szeretném elmondani, 
hogy egyszer már kiadtunk egy tájékoztatást arról, hogy nem történt áfa visszaigénylés, ebből 
kifolyólag gondolom, hogy nincs az önkormányzatunknak takargatni valója. Továbbra is úgy 
gondolom, hogy nincsen oka annak, hogy ne adjuk meg ezt a felhatalmazást a NAV-nak. 

Dékány András bizottsági tag:  Amit polgármester úr mondott, nagyon fontos szempont volt. 
Támogatjuk az előterjesztést, illetve segítjük ezt az ügyet. A másik Kiss László úrnak, hogy az a 
különbség kettőnk megközelítésében, hogy én dolgoztam az igazgatásban és tudom, hogy ha most 
megadod a felhatalmazást, akkor hetente fogják felhívni az önkormányzatot. Állandóan erről kell majd 
szavaznunk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Azt javaslom, hogy napoljuk el a kérdést, mert nem vagyunk 
döntési helyzetben. 

Kmetty Károly polgármester:  Én az A)  határozati javaslat elfogadását javaslom. Azt tudom 
mondani, hogy ne menjünk bele előre nem látható dolgokba. Ne adjuk meg a lehetőséget. 
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Szabó István alpolgármester:  El tudom fogadni abban az esetben, ha a képviselő-testület előtt meg 
tudjuk hallgatni Batki Gabriellát.  

Dékány András bizottsági tag:  Ha megadjuk a felmentést, távolabb kerülünk annak esélyétől, hogy 
a pénzünk meglesz. 

Szabó István alpolgármester:  Ha meg tudom hallgatni Batki Gabriella véleményét és alátámasztja 
az állításodat, akkor azt elfogadnám és megváltoztatnám a véleményemet.  

Dékány András bizottsági tag : Mi lenne a korlátozás? 

Szabó István alpolgármester:  Az lenne a korlátozás, hogy ez csak az adójóváírásra és az áfa 
visszaigénylésre vonatkozna, hogy csak a projekttel kapcsolatos. Azzal én sem értek egyet, hogy az 
összes dologba belenézhessenek.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslatban csak az van benne, hogy a csatorna 
beruházás során keletkezett adó titoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, 
miszerint az önkormányzat tekintetében történt-e áfa visszaigénylés vagy adó jóváírás. 

Dékány András bizottsági tag:  Forduljunk a NAV-hoz, kérjünk állásfoglalást. És egy nem áfa 
visszaigénylésre jogosult szervezettel kapcsolatban lehet-e ilyen közérdekű adatigénylés?  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Én az Ügyrendi Bizottság javaslatát támogatom azzal a 
kiegészítéssel, hogy a gazdasági vezető számoljon be az adott témával kapcsolatban és 
megfogalmazzuk számukra ezt pontosan. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A NAV-nak nincsen ahhoz köze, hogy ti mit kértek. 

Kmetty Károly polgármester:  Egy magánszemély kér olyan információkat, amihez nincsen joga.  

Dékány András bizottsági tag:  Mit csináltok a határozattal? Értesítitek Garamszegi Gézát? 

Kmetty Károly polgármester:  Igen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A NAV levelében nincsen benne, hogy ki áll mögötte. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Váci Viziközmű Társulatnak kell kiküldeni szerintem, melynek ügyeit 
Garamszegi Géza viszi jelen pillanatban. Az alapszabályból tudható, hogy mivel Juhász István 
lemondott, az ő feladatait Garamszegi Géza vette át.  

Dékány András bizottsági tag:  Nem jogszerű a kérésük, nincsen miről beszélnünk. Oda van írva, 
hogy a kérelemnek mit kell tartalmaznia. Meg kellett volna jelölnie, azt a törvényi helyet amely alapján 
ezt kéri. Mely tárgyi ügykörben és mely adatok tekintetében kéri az adatszolgáltatást. Benne volt ez a 
formai követelmény? Válaszolhatjuk azt, hogy nem és hivatkozhatunk arra, hogy nem felelt meg a 
formai követelményeknek.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem jogi és nem ügyrendi kérdés, ez egyszerűen politika.  

Dékány András bizottsági tag : Ha tudunk jogi utat, akkor mellőzhetjük a politikait. 

Szabó István alpolgármester:  Én nem terhelném ezzel az Ügyrendi Bizottságot. Ha egy olyan 
embernek akarunk adni információkat, akinek nincsen semmihez köze, akkor én sem értem, hogy 
miért beszélünk erről. 

Kiss László bizottsági tag : Ki a felelős azért, hogy olyan ügyről beszélünk, amiről nem kellene 
tárgyalnunk.   

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ne haragudjatok, de nem az én tisztem eldönteni, ha jön egy 
megkeresés, hogy milyen választ adunk. Ez a jog a képviselő-testületet illeti meg. Én nem 
mérlegelhetek ebben a kérdésben. 

Cserepka András képvisel ő: A hatáskör testületi hatáskör, nem lehet átruházni. A bizottságok 
szerepe ebben a kérdésben döntést hozni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi szabályozza, hogy nekünk, mint önkormányzatnak, testületnek 
mi a kötelezettségünk? 

Dékány András bizottsági tag:  Amit a jegyző asszony mond, van igazság miszerint megengedő ez a 
passzus. Az adózónak a hozzájáruló nyilatkozatban meg kell jelölni azt is, hogy mely adatok 
kiadásához járulunk hozzá? Mi van a kérelemben? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A NAV leveléből tudunk csak következtetni.  

 



11 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi írja elő, hogy nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell.  

Kmetty Károly polgármester:  Semmi nem írja elő, de nem tehetem meg, hogy ne foglalkozzak vele.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nekem az a véleményem, hogy ebből az előterjesztésből hiányzik 
az a határozati javaslat, hogy a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban nincsen döntési 
kötelezettsége.   

Kmetty Károly polgármester : Bejött egy kérelem, amire mondhatjuk, hogy foglalkozunk vele, vagy 
nem. Azt gondoltam, hogy úgy fognak dönteni a bizottságok, hogy ezzel nem foglalkozunk.  

Dékány András bizottsági tag : Kerestem azokat a jogi kapaszkodókat, ami menetesít titeket az alól, 
hogy belemenjetek egy olyan ügyben, melynek semmi értelme és nincs jogszerűen megalapozva. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Én azt gondolom, hogy a képviselő-testületnek kell ebben a 
kérdésben döntenie. Az pedig nem opció, hogy nincsen döntési kötelezettsége. Szerintem. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ki kellett bányásznunk az információkat.  

Kiss László bizottsági tag:  Mondhatjuk azt, amit 2013-ban mondtunk. Akkor is kevés volt, most is 
kevés lesz. Ha vannak elvarratlan szálak, akkor el kell varrni, ha nincs félni valónk, akkor nincs 
félnivalónk. Aki e mögött áll nem fog leállni. 

Kmetty Károly polgármester:  Mindent el fogunk követni, hogy a Vízközmű társulatnak olyan 
vezetője legyen, aki ezt az ügyet le fogja zárni. Elemi érdeke az önkormányzatnak, hogy azokhoz a 
pénzekhez hozzájusson, amik beragadtak. Az egészben a kellemetlen, hogy mint önkormányzat a 
társulatra nincsen ráhatása. Legjobb esetben tanácskozási jogunk van. Egyet tudunk tenni, hogy az 
Őrbottyánt képviselő csapatot felkészítsük. Ha a megfelelő személyt helyzetbe tudjuk hozni, akkor le 
fogja zárni ezt az ügyet. 

Szabó István alpolgármester:  Ezt a vitát akkor lehetett volna röviden tárgyalni, ha az 
előterjesztésből ezek az információk kiderülnek. Ha erről tájékoztatást kaptunk volna, amiből kiderül, 
hogy jogosulatlan a kérés, akkor nem lett volna vita. A bizottsági ülésen van arra lehetőség, hogy 
ezeket átbeszéljük. Abba az irányba kellene elmenni, hogy az előterjesztésből kiderüljön minden, a 
számunkra érthető módon.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Elvárjuk, hogy a képviselő-testületi ülésen gyorsan döntsünk. 
Akkor tudunk ott gyorsan dönteni, hogy ha a bizottsági ülésen megfelelő információt kapunk. É én azt 
javaslom, hogy az Ügyrendi bizottság javaslatát fogadjuk el mi is, azzal a szöveggel, amit ők is 
elfogadtak. Kérem a jegyzőt, hogy olvassa fel a határozati javaslat szövegét. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-beruházás során 
keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán 
Város Önkormányzata tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás, a Váci Viziközmű-
társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot tájékoztassa. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.   

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 60/2015. (IV. 
29.) számú határozata az adótitok alóli felmentés t árgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-beruházás során 
keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán 
Város Önkormányzata tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás, a Váci Viziközmű-
társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot tájékoztassa, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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6. napirendi pont: Közbeszerzési tanácsadó kiválasz tása, pályázatíró –tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatása  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdés hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nekem lenne egy 
megjegyzésem. Az előterjesztés 2. oldal 3. bekezdésben szereplő részt nem értem, miszerint: 

„A pályázatok megjelenése és benyújtása, az előre jelzettek szerint várhatóan az ebr42 rendszeren 
keresztül lesz lehetséges, így ennek technikája – a rendszerek összekapcsolása révén – nem sok 
teret enged az eltérések megfogalmazására, a hozzá kapcsolandó adatokat pedig minden 
körülmények között a Hivatalnak kell szolgáltatnia, ezért sokkal inkább javasolható, hogy amennyiben 
szükséges, úgy az aktuális pályázati témához értő, eseti tanácsadót vegyünk igénybe. A tanácsadó 
lobby-tevékenységével kapcsolatban felvethetők további aggályok is. Figyelembe véve azt a tényt is, 
hogy adott esetben nem igazolható, hogy a támogatás elnyerése a pályázatíró ügyességén, 
rátermettségén, kapcsolatain múlik vagy egyébként éppen – a Képviselő-testület tagjainak feladatát is 
képező – a települési képviselő településmenedzseri tevékenységének köszönhető.”   

Kmetty Károly polgármester:  Számomra a megfogalmazás egyértelmű. Nagyon nehéz eldönteni, 
hogy azért nyertük el a pályázatot, mert egyébként is megnyertük volna, vagy azért mert volt mögötte 
egy komoly lobbi tevékenység, vagy azért mert a képviselők, vagy bárki más, bizonyos csatornákon 
keresztül tudott segítséget szerezni. Az EBR rendszer nem biztosítja, hogy olyan megfogalmazásokat 
tegyünk, ahol hosszan kifejtve nyújthattunk be pályázatot, ahol a pályázatíró ügyességét, ismeretét 
tartalmazta, hogy hogyan lehet jól eladni a pályázó igényét. Ebben a rendszerben nagyon szűk 
keretek között lehet föltölteni adatokat és van számos olyan adat, amit a rendszer magától genereál, 
központi adatok révén.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  További kérdésem, hogy itt az szerepel, hogy a képviselő-testület 
tagjainak feladatát képezi a település képviselete, ami a település-menedzser tevékenységének 
köszönhető. Ezt hogyan kell értelmezni? 

Kmetty Károly polgármester:  Bármelyik képviselőtől elvárható, hogy az ő kapcsolatrendszerén 
keresztül próbál projekteket ide hozni a településre.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Nem szeretném, hogy ki legyen mondva, hogy a település-
menedzseri feladat az egyértelműen a képviselő-testület nyakába legyen varrva. Én ezt nem tudom 
vállalni. Úgy gondolom, hogy ez túlzott feladat meghatározás. Vannak feladatok, amihez szakember 
kell. Azt gondolom, hogy ez túlzó feladat meghatározás a képviselő-testületi tagok számára. Akkor 
holnaptól már a képviselő-testület tagjai fogják írni a pályázatot? Van nekünk saját dolgunk. Én azt 
gondolom, hogy a településmenedzseri feladatokat nem a testület tagjainak kell ellátnia.  

Dékány András bizottsági tag:  Nem értem, hogy ebben a napirendi pontban mi a döntési helyzet, 
hiszen az A) pontban az szerepel, hogy nincs az önkormányzatnak fedezete a pályázatok 
benyújtásához. Van egy technikai ok és van egy anyagi korlát.  

Kmetty Károly polgármester:  Tisztán láttuk azt, hogy meg kell próbálni az önkormányzat pályázati 
tevékenységét erősíteni. Felmerült az a gondolat, hogy legyen egy olyan pályázatírónk, aki ezt kézben 
tartja. Majd azzal szembesültünk, hogy ha egy pályázatírót nem közbeszerzési pályázaton választunk 
ki, és nyerünk egy olyan pályázatot, ahol közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor ez a pályázatíró 
nem végezheti el ezt a tevékenységet. Úgy tudtuk ez kikerülni, hogy egy közbeszerzési eljárás során 
tanácsadót választunk ki, ő lefolytatja a közbeszerzési eljárást, melynek során a közbeszerzési 
pályázaton kiválasztott pályázatírót foglalkoztat az önkormányzat. A másik, hogy a kiválasztott 
pályázatíró, hoz egy pályázatot, ennek az értéke 600 millió Ft, sikerdíja 30 millió Ft. Megtehetjük-e, 
hogy pályázunk ha ennek fedezete nem áll rendelkezésünkre. Akkor meggondolandó, hogy milyen 
irányba menjünk tovább? De miután a képviselő-testület dönt arról, hogy a forrást előteremti, 
elmehetünk ebbe az irányba. A kérdés továbbra is ott van, hogy mekkora sikerdíjig tudunk bevállalni 
feladatokat. Mehetünk ezen az úton. Meg kell mondani, hogy milyen forrásból és mekkora sikerdíjig. 
Én úgy gondolom, hogy ha valamire nincsen fedezet, akkor nekem egy dolgom van, hogy 
megkérdezem a képviselő-testületet, hogy honnan tud erre pénzt biztosítani. Ha nem talál rá 
megoldást a testület, akkor a napirendről ezt le kell venni.   

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Megint ott járunk, hogy csak áhítozunk arra, hogy tudjunk 
pályázni, de gyakorlatilag nem pályázunk. Az a megérzésem, hogy nem megyünk előre. 

Kmetty Károly polgármester:  Folyamatosan pályázunk, minden olyan pályázaton indultunk, ami úgy 
volt kiírva, hogy indulhatunk. Arról nem is beszéltünk, hogy van olyan pályázat, ahol önrészt is 
kérhetnek. 

(Cserepka András 18.49 távozott) 

(Cserepka András 18.54 érkezett) 
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Kmetty Károly polgármester:  Minden egyes pályázatot át szoktam nézni, hogy érdemes-e 
foglalkozni vele.  

Kiss László bizottsági tag:  Sok olyan önkormányzat van, ahol csak ezzel foglalkozó személyek 
vannak. Ez a mi munkánkat is elősegítené, én ezt javasolnám. Ez a lépés nagyban elősegítené az 
elképzeléseink megvalósítását. 

Dékány András bizottsági tag:  Az EBR 42 nem zárja ki, hogy legyen pályázatírónk?   

Kmetty Károly polgármester:  Nem zárja ki, de ebbe az irányba megy el a világ. Elektronikusan kell 
feltölteni szinte már mindent. 

Kiss László bizottsági tag : Úgy gondolom, hogy a pályázatíró és tanácsadó lehet pályázatfigyelő is. 
Ha van az önkormányzatnak olyan alkalmazottja, aki csak pályázatokkal foglalkozik, szívesen 
megismerném. 

Kmetty Károly polgármester:  Nem hiszem, hogy most megteheti az önkormányzat, hogy nyolc 
órában csak erre foglalkoztasson valakit. Mutassatok egy pályázatot, amin nem indultunk. Mindent 
megnézek. Egyet mondjatok, amin azért nem indultunk, mert figyelmetlenek voltunk. Elég sok belső 
vitánk van arról, hogy hogyan próbáljuk meg azt is, ahol nem felelünk meg minden apró kitételnek. 

Dékány András bizottsági elnök:  Bennem hiányérzet nincs, nagyjából látom a lehetőséget. Szedjük 
össze, hogy kik azok, akiknek arra van hatása, hogy a kiírások elérhetőbbek legyenek. Ott kellene 
erősíteni a lobbi tevékenységünket, hogy a megyei közgyűlésben, országgyűlésben képviselőket 
megkeressünk. Törvénymódosításokkal, vagy rendeletmódosításokkal kiírhatnának elérhetőbb 
pályázatokat. A rendeletalkotókra kell valamilyen hatást gyakorolni, mert az tarthatatlan. 

Kmetty Károly polgármester:  Erre mondtam azt, hogy pl. egy olyan tevékenységet látok 
hasznosnak, amelyben kihasználják a képviselők a kapcsolatrendszerüket. El kell kezdeni 
gondolkodni, hogy mit tudunk mellé tenni. A megyei elnökség embereivel, az országgyűlési 
képviselőkkel nyilván hivatalból tartom a kapcsolatot, ezt mindenki a saját kapcsolatrendszerén 
keresztül meg tudja tenni. Ebbe az irányba kell elmenni. Ez nem biztos, hogy azon múlik, hogy ki 
figyeli a pályázatokat. Naponta kapom meg én is az információkat, hogy véletlenül se menjünk el 
mellette. Ha szükséges, minden pályázatról csinálok egy összeállítást.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nem árt, ha tudjuk, hogy milyen pályázatokról van szó.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Minden pályázatról tud a képviselő-testület, hiszen ő adta a felhatalmazást a 
beadásához.   

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Tudunk egyáltalán erről döntetni? Az a lényeg, hogy nincs rá 
pénz? Vagy ha megnyerünk egy pályázatot, akkor valahogy kerítünk rá forrást, mondjuk hitelből?   

Kmetty Károly polgármester:  Azt kell, hogy megértse mindenki, hogy nem tudjuk, milyen 
volumenekről beszélünk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Voltunk Szabó Istvánnal pályázati konferencián. A pályázatírás 
nem csak annyiból áll, hogy betöltünk adatokat az EBR 42 rendszerbe. A projekteket generálják és 
abba az irányba tolják végül, amelyre pályázatot írnak ki. Ehhez lenne szükség megfelelő személyre, 
szakemberre. 

Kmetty Károly polgármester:  Rosszul látod ezt a dolgot. Szerinted mit jelent a projektgenerálás? 
Mert szerintünk a projektgenerálás azt jelenti, hogy föl vannak töltve a megyei projekt listára azok a 
beruházási javaslataink, amiket mi szeretnénk foglalkozni. Ezzel mi generáljuk a projekteket. Le kellett 
adni szeptemberben, hogy mikkel szeretnénk foglalkozni. Ez a projektgenerálás, amikor bent van a 
megyénél. A projektgenerálás, azt jelenti, hogy az általunk megfogalmazott fejlesztési elképzelésekre 
nyújtjuk be a pályázatainkat.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Utána fogok ennek nézni, hogy mit jelent pontosan, hogy 
projektgenerálás, hogy lássam mert lehet, hogy nem úgy értem ahogy ti.  

Kmetty Károly polgármester : Mit értettél rajta? Volt egy elképzelésed arról, hogy mi az a 
projektgenerálás.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nem látom pontosan. Most mondtam, hogy utána fogok nézni, 
mert lehet, hogy nem ugyanazt értjük alatta. 

Cserepka András képvisel ő: Nem tudom, hogy mit nem értünk ezen. Két alkalommal leadásra 
kerültek, hogy mit tervez a ciklusban a képviselő-testület.  Mi az, ami feladatként jelentkezne. Meg 
kellett azt is jelölni, hogy mi ezeknek a bekerülési költsége, ebből mennyi az önrész és mekkora a 
támogatás. Valószínű, hogy valahol nem úgy megy a kerék, ahogy korábban ment.  
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Nem vették figyelembe, hogy mik a települési igények. Két alkalommal volt a megyénél értekezlet, 
hogy itt a pályázati területen a megszokottól eltérő finanszírozási rendszer fog kialakulni. Amit akkor 
elmondtam, az sem úgy történt. Azt gondolom, hogy változásnak kell történnie, mert ha nem, akkor az 
önkormányzatoknál nagyon nagy baj lesz. Ezt nem kellene megvárnunk. Keresni kell azokat a 
pontokat és személyeket, akik tudnak nekünk segíteni. Mindegy, hogy minek nevezzük őket. Kellene 
futnunk egy kört, szívesen segítek ebben. Ehhez viszont az kell, hogy valamennyi önrészünk legyen. 
Ezt a költségvetésünkben meg kellene nézni. A tartalékunkat állandóan feléljük, aztán nem marad 
csak az a lehetőség, hogy bizonyos feladatokat átcsoportosítsunk. Meg kellene szólítanunk a korábbi 
pályázatíróinkat is. 

(Szabó István távozott 19.00) 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslat I. pontját támogatja és a testületnek 
elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 2 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkod ással nem fogadott el, majd kihirdette az 
alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 61/2015. (IV. 
21.) számú határozata a „Közbeszerzési tanácsadó ki választása, pályázatíró – tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatásáh oz.” tárggyal kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint:  

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 
eljárást nem folytat le. 

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pályázatíró – tanácsadói 
közbeszerzési eljárást nem ír ki, mivel annak fedezete nem biztosított. 

nem fogadta el. 

Dékány András bizottsági tag: Láttam a költségvetést, látom, hogy milyen célokra kell tartalékolni, 
akkor azt mondom, hogy a pályázatírókra költsük a pénzt. Érzem a dilemmát, nem az előterjesztéssel 
van gondom, hanem a helyzettel. Az, hogy nekünk van egy várospolitikai tervünk, nem tudom, hogy 
van-e megyei terv, valamint, hogy ezek hogyan függenek össze. Ezt a piramist össze kell rakni, össze 
kell fognunk települési szinten. Sajnos nem lehet jó előterjesztést készíteni erre. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Az Ügyrendi Bizottsági mit döntött ebben? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az 1. pontot támogatta. 

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztés egy tényhelyzetet közöl, miszerint erre a jelenlegi 
költségvetésben nincsen fedezet. A második arról szól, hogy ha a képviselő-testület erről dönt, és 
megtalálja ennek a forrását, meg kell nézni, hogy milyen dolgot tudunk átcsoportosítani és akkor 
biztosítja. Ez két határozati javaslatnak nem rossz. Lehetőséget ad a képviselő-testületnek, hogy 
felülbírálja a költségvetést és akár át is csoportosíthat. 

Dékány András bizottsági tag: Erre nem lehet jó előterjesztést készíteni. Azért olyan nincs, hogy a 
testület majd dönt és kényszeríti a Hivatalt, hogy oldja meg. A pénz vagy van és értelmes célokra 
legitim döntésekre felhasználjuk vagy nincs és azt elfogadjuk.  

Kmetty Károly polgármester : Akkor ki döntse el? A lehetőség a képviselők kezében van. Nem 
értelek benneteket. A költségvetésben vannak sorok, amit megszavazott a képviselő-testület, hogy 
már pedig erre szükség van, akkor valahonnan átcsoportosítjuk.  

Dékány András bizottsági tag: Akkor arról már döntöttünk, azt visszavonjuk? 

Kmetty Károly polgármester : Ha nincsen fedezet, akkor igen. 

Dékány András bizottsági tag: Úgy érzem, hogy nincsen meg a kellő megértési potenciál. Én is 
sokat gondolkodom rajta, hogy hogyan lehetne megoldást találni. Csak akkor, amikor azt hallom, hogy 
ti döntsétek el, hogy akartok-e a költségvetés terhére erre költeni? Erről azt gondolom, hogy ez így 
nem működik. 

Kmetty Károly polgármester : Akkor ki fog dönteni?  Megvizsgáltuk és szembesültünk egy olyan 
helyzettel, amire jelen pillanatban nem tudunk válaszolni.  

Dékány András bizottsági tag: Akkor miért írunk erről előterjesztést? 
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Kmetty Károly polgármester: Volt egy olyan képviselő-testületi határozat, hogy menjünk el abba az 
irányba, hogy írjunk ki pályázatírói pályázatot. 

Dékány András bizottsági tag: Akkor még úgy tűnt, hogy ennek van racionalitása? 

Kmetty Károly polgármester: A mostani költségvetésben nincsen ennek fedezete. Természetesen, 
ha mindenképpen tovább szeretnénk ezt vinni, akkor elő lehet teremteni ennek fedezetét valami a 
terhére. Ne várd el, hogy én mondjam meg, hogy minek a terhére. 

Cserepka András képvisel ő: Azt kérdezném az előterjesztőktől, hogy mennyire létkérdés ez? Mi 
történik, ha nem születik most erről döntés? Van-e olyan előrelátható pályázat, ami sürget minket? 
Vagy ha kiírnak egy pályázatot Kiszely Zoltán, akkor lemaradunk róla? 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Erre nem lehet választ adni, eddig még mindig 
belefértünk az időbe. Felvetődött a kétféle határozati lehetőség. Számtalanszor előfordult az 
képviselő-testületi és bizottsági ülésen is, hogy az előterjesztett egyféle javaslat vagy nem nyerte meg 
a testület vagy bizottság tetszését, vagy módosító indítványok sora lett benyújtva és itt 
fogalmazgattunk rosszabbnál rosszabb vagy éppen jobbnál jobb határozati javaslatokat. Ezt kívántuk 
kiküszöbölni a kétféle javaslattal, hogy ne itt kelljen ezeket meghatározni. Arra ad lehetőséget a másik 
opció, ami ha nem kapja meg a többséget és módosítás történik, akkor itt már van egy keret a másik 
opcióra. Van egy olyan határozati javaslat, amelyet már előre látnak a képviselők. Ennek ez az oka. 
Azt gondolom, hogy mindenhol a döntési helyzetet meg kell válaszolni.  

Kiss László bizottsági tag: Azzal nincsen problémám, hogy dönteni kell. Akik ebben a székben 
ülünk azért vagyunk, hogy döntsünk. Azzal van problémám, hogy az lenne a helyes irány, hogy 
megoldásokat kell keresnünk. Aki tenni akar valamit, az megoldásokat keres, nem kifogást. Sokszor 
én nem ezt tapasztalom. Látom, hogy nincs rá fedezet, ez a fajta út, ebben a formában nem fog 
működni, ezért javasoltam egy másik megoldást. Nem is érem, hogy neked ezzel mi a problémád. 
Miért nem érzed úgy, hogy döntési helyzetben vagyunk.  

Dékány András bizottsági tag : Nem mondtam azt, hogy nehezemre esik. Döntési lehetőség és a 
döntési helyzet közötti különbségeket vázoltam. Nem éreztem elég erősnek ezt az előterjesztést, hogy 
pro vagy kontra lehessen erről dönteni. Azt fönntartom, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen rá pénz, 
az nem ugyanaz, mint, hogy mégis csak van valahol és ez mondjuk legyen a költségvetési tartalék. 
Ha így döntünk, akkor a civil szervezeteket újból meg lehet fontolni. Nekem ez nem jutott volna 
eszemben, hiszen erről már egyszer döntöttünk. Oda jutunk vissza, hogy nagyon magunkra 
maradtunk, mármint Őrbottyán Önkormányzat és a mi adottságaink. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Tud-e valaki a 3.) ponthoz javaslatot tenni?  

Kiss László bizottsági tag: 2500 Ft-ot javaslok. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a 2. határozati javaslatot, kiegészítve a 2500 Ft-tal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő, melyet a bizottság 1 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkod ással nem fogadott el, majd kihirdette az 
alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 62/2015. (IV. 
29.) számú határozata a „Közbeszerzési tanácsadó ki választása, pályázatíró – tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatásáh oz.” tárggyal kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztés II. 
pontjában szereplő határozati javaslatot, mely szerint:  

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 
eljárást az előterjesztésben szereplővállalkozók meghívásával folytatja le.   
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Közbeszerzési tanácsadói szerződés 
megkötésére, és Pályázatíró – tanácsadó igénybevételére szóló közbeszerzési eljárás kiírására, a 
közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján, a következő tartalommal: 

A pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai:  

• az adott pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatás 
nyújtása,  

• a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, amely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 
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• a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

• szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban, 

• szakmai közreműködés az utóellenőrzési eljárások lebonyolításában 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Őrbottyán Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása során 2500 Ft 
összegben az általános tartalék terhére biztosítja a pályázatíró- tanácsadó sikerdíjának 
fedezetét.  

nem fogadta el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: További kérdése, hozzászólása van még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülé st 19:39 órakor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő     Kiss László 

a bizottság elnöke     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


