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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. augusztus 25-én, kedden 08:00 órakor  
 

megtartott rendkívüli ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

89/2015. (VIII.25.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
90/2015. (VIII.25.) számú határozata a napirendi po ntokról 
91/2015. (VIII.25.) számú határozata az adósságkons zolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt p ályázat tárgyában  
92/2015. (VIII.25.) számú határozata az „Európa a p olgárokért” program, Europe for Citizens 
pályázat benyújtásáról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. augusztus 25-én, kedden 08:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 
 Dékány András   bizottsági tag 
 Lebek Péter    bizottsági tag 
 Szántó Veronika   bizottsági tag 
 Kmetty Károly    polgármester 
 Szabó István    alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra     aljegyző 
 Czeba Judit    jegyzőkönyvvezető 
 Kiszely Zoltán    iroda vezető 
 Lehoczkiné Franyó Hajnalka  önkormányzati iroda 
 Batki Gabriella    gazdasági vezető 
 
Igazoltan távol:  Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Adósság konszolidációval érintett Önkormányzatok pályázati támogatása 
2. Testvérvárosi pályázat benyújtása 
3. Egyebek 
 
Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. 
Csernákné Szoboszlai Szilvia jelezte, hogy nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Dékány Andás 
bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 89/2015. (VIII. 25.) számú határozata  a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. augusztus 25-én, kedden 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Dékány 
András bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontokról, melyet a bizottság 4 igen s zavazattal, 0 ellenszavazattal és 
0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alá bbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 90/2015. (VIII. 25.) számú határozata  a napirendi pontokról Őrbottyán Város 
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Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a napirendi 
pontokat az alábbiak szerint: 

1.. Adósság konszolidációval érintett Önkormányzatok pályázati támogatása 
2.. Testvérvárosi pályázat benyújtása 
3.. Egyebek 

 
elfogadta. 

1. napirendi pont: Adósság konszolidációval érintet t Önkormányzatok pályázati támogatása  

Kollár Sándor bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek?  

Kmetty Károly polgármester:  Három témára állítottunk be forrást, de úgy szól a kiírás, hogy két 
témát menet közben is lehet módosítani. Van egy benyújtott pályázatunk a Kis Mókus Óvodára, 
aminek az elbírálása 2015. október 15-re tehető, hogy ha az bejönne, akkor lehet módosítani. Ezt 
tartom lényegi elemnek, hogy egyrészt két lehetőség van a módosításra illetve, hogy a projekt lefutása 
alatt, adott időhatáron belül tudunk módosítani. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Vannak-e tartalék projektek? 

Kmetty Károly polgármester:  Vannak. 

Dékány András bizottsági tag:  100 milliós nagyságrendű a Kis Mókus Óvoda felújítása? 

Kmetty Károly polgármester:  Ez tervezői költségbecslés alapján készült, én sokallom. Már csak 
azért is, mert az épületgépészeti felállások már megtörténtek, én nem tartom reálisnak. De a tervezői 
költségbecslés ezt tartalmazza. Az lesz az igazi ár, amit a vállalkozók adnak. 

Dékány András bizottsági tag:  Másképp kérdezem. A három megjelölt célon belül szabadon 
átcsoportosítható lesz, ha ezt a 181.000.000 Ft-ot megkapjuk? 

Kmetty Károly polgármester:  Akár behozhatunk új projektet is. 

Dékány András bizottsági tag:  Csak, hogy a bírálóknak nem tűnik-e fel, hogy 100.000.000 Ft-ért, 
akár egy komplett óvodát is fel lehet építeni. Nem lenne egyszerűbb egy életszerű összeget beállítani, 
amennyiben ez valóban túlzónak tűnik? A másik kérdés, hogy mi ennyire állítottuk be az összeget, de 
ezeket majd tételesen, forintra, számlával kell igazolni? Akkor leszünk jogosultak a 181.000.000 Ft-ra? 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: A Polgármester úr az előbb elmondta, hogy két alkalom van a 
módosításokra, de az a cél módosítása, a célokon belül pedig minden pályázatnál van változás 
bejelentési lehetőség. Egy előterjesztésben és előzetes költségbecslésben nem gondolhatja senki 
sem, a kiírók közül sem, hogy pontos számokat adnak, hiszen közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
Nem szeretném, hogy ha belemennénk olyan műszaki kérdésekbe, amelyek gyakorlatilag mindenki 
előtt ismeretlenek, rajtam kívül.  Egy tetőtér beépítés ma már nem olcsó. Komplett acélszerkezetű 
tetőt kell megépíteni, emellé a négy csoportszobához új lépcsőházakat kell megépíteni. Erről így is 
gondolkodni kell. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Van egy másik program, - ami miatt András aggódik - hogy ha nem 
100 milliós a beruházás, csak 70-80 millió, ez a pályázati konstrukció lehetőséget ad-e arra, hogy a 
fennmaradó összeget fel tudjuk másra használni? Hiszen van itt még tenni való. Erre meglesz a 
lehetőség?  

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Persze. Amire célzol Sándor, az a tavalyi 181 milliós pályázatunk, ott 
ezeken kívül még 9 projekt volt, ahol tervek, árak, költségbecslések állnak rendelkezésre. Azok közül 
is lehet választani. Azóta az útépítések tervezése és engedélyeztetése lényegesen előre haladtak, 
még azokból is bejöhetnek vagy betehetünk majd új projektet. Ezt akkor kell majd megvitatnunk, 
amikor aktuálissá válik. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Nem beszélve arról, hogy a 15.000.000 Ft-os közlekedésbiztonsági 
részben is voltak nagyobb számok korábban. Az sem garancia arra, hogy 15.000.000 Ft lesz a vége. 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Így van. A 4. bekezdésben szerepel, hogy amennyiben az első két 
projekt megközelítően ennyi lesz, nyilvánvalóan a 2016. évi költségvetésben biztosítani kell erre 
keretet. Nem beszélve arról, hogy ehhez a közlekedésbiztonsági beruházáshoz már megterveztettük 
a plusz költséget jelentő újabb gyalogos átkelő kivitelezését.  Azt gondolom, hogy egyszerre kell 
megcsinálni.  
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Szabó István alpolgármester:  Én a Táncsics utcával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Eddig azok a 
számok voltak ismertek számunkra, hogy egy 200-300 méteres utca szakasz kb. 30-40.000.000 Ft-ba 
kerül. Ez az utcaszakasz ennyivel hosszabb? 

Kmetty Károly polgármester:  550 m. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Kétszer akkora szakasz. 

Dékány András bizottsági tag:  Utófinanszírozású konstrukcióról van szó?  

Kmetty Károly polgármester:  Előfinanszírozott. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  A fő cél, hogy úgy tudjuk beadni a pályázatot, hogy a megfelelő 
dokumentumokat mögé tudjuk tenni. 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Egyrészt a tervezői költségvetések alapján, másrészt a tapasztalati 
számok alapján, konkrétan a Táncsics Mihály utcánál bekértünk egy tájékoztató árajánlatot, amely 
szintén ugyanezt a nagyságrendet fedezi. A pályázatunkat minden oldalról alá tudjuk támasztani, ami 
nyilván a közbeszerzési eljárás során bőven változhat. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
még valakinek?  

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 91/2015. (VIII. 25.) számú határozata  az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás ára kiírt pályázat tárgyában  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága úgy dönt, hogy az alább felsorolt programok megvalósítására  

Kismókus óvoda fejlesztése tetőtér beépítésével:    ei. 100.500.000.- 
Táncsics Mihály utca út-, és járdaépítés:      ei. 65.500.000.- 
Közlekedésbiztonsági beruházás, Rákóczi F. u. városközpont:   ei. 15.000.000.- 
Összesen:         ei. 181.000.000.- 
forint összegben  pályázatát benyújtja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 

2. napirendi pont: Testvérvárosi pályázat benyújtás a 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Szintén szeretnék kérni egy gyakorlati kiegészítést, hogy mi az 
elképzelésünk. Elgondolkodtatónak tartom, hogy hiába költünk el 8.000.000 Ft-ot úgy egy 
rendezvényre, hogy abból 4.000.000 Ft ingyen pénz, ha ebből nem tudunk felhasználni helyi 
közösségi célokra. Megfontolandónak tartanám a kérdést, hogy elköltsünk-e 4.000.000 Ft-ot csak 
azért, hogy ápoljuk a testvér települési kapcsolatot. Nem tudom, hogy erre van-e valamilyen 
elképzelés? 

Kmetty Károly polgármester : A projekt 50 %-os finanszírozású. Ez gyakorlatilag 4.000.000 Ft-ot 
jelent. Ennyi került az idei évben is betervezésre a testvér települési kapcsolatokra, ami alapvetően a 
Harangok napjára, illetve a két héttel korábbi kalászi út finanszírozására ment el. Miután jövőre 10 
éves lesz ez az együttműködési szerződés, úgy gondoltuk, hogy márciusban, amikor a forduló lesz, 
akkor kellene tartani egy nagyobb kalászi létszámú megemlékező ünnepséget. Arra gondoltunk, hogy 
nagyobb volumenű lesz. Meg kell szervezni a kulturális csoportok fellépését, szállítását, viszont 
kikerülne belőle a Harangok napja program. Azt a pénzt ami az idei évben saját részként benne volt 
még ki tudnánk egészíteni 4.000.000 Ft-tal. Így egy színvonalas rendezvénysorozatot tudnánk tartani.  

Dékány András bizottsági tag:  Ez kb. 8 millió Ft-ot el is vinne? 

 



4 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy fogjuk megszervezni. Itt kell megrendezni, hogy ha nyerünk és itt 
kell elkölteni az ő ellátásukra ezt az összeget. 

Szabó István alpolgármester:  Ha jól emlékszem volt egy pont a pályázati kiírásban, ami a 
gyermekek utaztatásáról szólt. Egyetértek azzal, amit Sándor említett, miszerint ha ezt el lehet költeni, 
akkor ne abban merüljön ki a testvérvárosi kapcsolat, hogy egy évben egyszer itt eszünk és iszunk. A 
település tágabb körét is bevonhatnánk. 

Kmetty Károly polgármester:  A mi 4.000.000 Ft-unkba bevonhatjuk a lakosokat, de az uniós részt a 
testvértelepülés vendégeire kell, hogy elköltsük.   

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Nagyon ellent mond a pályázati kiírásnak, hogy ezt a 4.000.000 Ft-
ot nem tudjuk belevonni a Harangok napja programba. Ezzel a kerettel lehetne egy színvonalas helyi 
települési rendezvényünk. Attól félek, hogy megint eljön az a 30 fő, összeülünk, megebédelünk és 
haza megyünk.  

Kmetty Károly polgármester:  Arra gondoltam, hogy ha felépítünk egy ilyen testvérvárosi programot, 
akkor ez arról szóljon, hogy elmegyünk közösen a frekventált helyekre, legyen benne kirándulás. 
Számos dologgal ki lehet tölteni. A Harangok napjára most is elköltöttünk 4.000.000 Ft-ot és olyan lett, 
amilyen. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ha elköltenénk 8.000.000 Ft-ot, akkor meg olyan lenne amilyen. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Eddig sem jöttek el az emberek ezekre az eseményekre. Azt látom, 
hogy állandóan ugyanannak a 20-30 embernek csináljuk ezeket a programokat. Kalászra is 
ugyanazok az emberek mennek. Az lenne a javaslatom, hogy amennyit betervezünk a jövő évi 
költségvetésbe a Harangok napjára, arra az összegre adjunk be pályázatot. Ha megnyerjük, 
maximum duplázhatjuk, és nívósabb rendezvényt tudunk szervezni, ha pedig nem akkor nem bukjuk 
el. Ha jól értem azt a 4.000.000 Ft-ot, amit beterveztünk a Harangok napjára azt elköltenénk és plusz 
összeg lenne a 4.000.000 Ft. Az itt lakóknak a Harangok napját akkor is meg kell tartani, erre 
megmaradna a költség. 

Kmetty Károly polgármester:  Igen, de a kettő különböző szerintem. Ha jól tudom a számokból, 
akkor a testvér települési kapcsolatokba lett beállítva ez a nagyságrend. Úgy szól a kiírás, hogy 25 
ezer euróig lehet pályázni rá, ami hozzávetőlegesen 7,5-8.000.000 Ft. Nyilván, hogy ha 8.000.000 
mellé még betennénk 8.000.000-t, akkor a maximumra tudnánk pályázni. Azért alakult ki a 4.000.000 
Ft, mert ennyi volt az idei költségvetésben is, igazán semmiféle többlet dolgot nem húznánk magunkra 
a következő költségvetési év tervezésekor, és kaphatnánk mellé 4.000.000 Ft-ot. A kiírás az Unión 
belüli országok közötti kapcsolat ápolásáról szól.   

Lebek Péter bizottsági tag:  Ez a pályázat szerintem arról szól, hogy az Uniós államok közötti 
kapcsolatokat erősítsük. Nekünk ebből a pénzből pályázni mindenféleképpen a kalásziak ellátására 
lehet. Lenne egy-két ötletem. Abban egyetértek, hogy nonszensz 4.000.000 Ft-ot költeni a Harangok 
napjára ahhoz, hogy tisztességes rendezvény legyen.  

Kollár Sándor bizottsági elnök : 4.000.000 Ft és az ellátás. 

Kmetty Károly polgármester:  Nem, benne volt a kalásziak vendéglátása is a 4.000.000 Ft-ban. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Most a pályázatnál milyen részletességig kell kibontani, hogy mit 
szeretnénk pontosan? Vagy erre van időnk utána? 

Lehoczkiné Franyó Hajnalka önkormányzati iroda:  Van erre időnk, mert a formanyomtatványon 
csak általánosságban kérdeznek, hogy mi az amit szeretnénk megvalósítani. Ez szerződéskötéskor 
pontosítva lenne.  

Kmetty Károly polgármester:  Nyilván le kell majd egy programot tenni. 

Lehoczkiné Franyó Hajnalka önkormányzati iroda : Most nem kell programot hozzátenni.  

Kmetty Károly polgármester:  A szerződéskötéskor sem? 

Lehoczkiné Franyó Hajnalka önkormányzati iroda:  Még nem tudom, hogy milyen módon fogják 
kiküldeni a szerződést. 

Kmetty Károly polgármester:  Az is lehet, hogy beállítunk egy ekkora összeget, és mi csak 
kevesebbet kapunk meg. Mi maximum 4.000.000 Ft-ot áldozunk be saját részből erre a dologra. Ha 
megkapjuk hozzá a másik 4.000.000 Ft-ot, akkor 8.000.000 Ft fölött kell garázdálkodni. Ha csak 
2.000.000 Ft-ot nyerünk, akkor miután 50%-os finanszírozású, minimum 2.000.000 Ft-ot kell 
hozzátenni de lehetőség van ennél többre is.   
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Szabó István alpolgármester:  Egyetértek Verával, hogy ezt a pénzt, ha megnyerjük, akkor az 
önrészt más fontosabb dolgoktól vesszük el. Ez az összeg egy igen komoly összeg. Soknak tűnik és 
lesz egy Harangok napja, amire újra be fogunk tervezni egy bizonyos összeget. Furcsa érzéseim 
vannak, azzal kapcsolatban, hogy mit hoz ez nekünk. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Nekem egy percig sem lenne vele gondom, hogy ha nem 
ugyanazokról az emberekről lenne szó. Ha a gyerekek iskolai csereüdültetése valósulna meg, minden 
gondolkodás nélkül beleegyeznék. Miért látom én azt, hogy ugyanaz fog történni, mint eddig, 
ugyanazokra az emberekre költünk el megint rengeteg pénzt. Ez újabb 4.000.000 Ft-ot jelent.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az előterjesztésből pont azt olvasom ki, hogy a 10 év vegzálás után új 
alapokra kellene helyezni ezt a testvér települési kapcsolatot és ezt a pénzt egy programsorozatra, 
több rendezvényre is el lehet költeni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ti fogjátok eldönteni, hogy mire fogjuk elkölteni. Most arról kell 
dönteni, hogy a 4.000.000 Ft-ot megpályázzuk-e és a következő évi költségvetésben hozzá teszitek-e 
a fennmaradó 4.000.000 Ft-ot.   

Kollár Sándor bizottsági tag:  Több értelme lenne, hogy ha elvinnél két-három általános iskolai 
osztályt (3-8. osztályig) és a gyerekek elmondhatnák, hogy milyen napi küzdelemben kell nekik 
magyarként Szlovákiában élni. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Maximálisan egyetértek veled. A mai ülés arról szól, hogy 
megpályázzuk-e ezt az összeget! Abban mindannyian egyetértünk, hogy ne úgy költsük el, ahogy 
eddig. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Már csak azért is, mert adott esetben ha előfordulna, hogy nem tudjuk 
elkölteni, akkor vissza kell utalni. Azt gondolom, hogy azt kell eldönteni, hogy mennyi önrészt vállal be 
az Önkormányzat a jövő évi költségvetésében. Amennyiben 4.000.000 Ft-ot bevállal, akkor 
ugyanennyit meg lehet pályázni és azt gondolom, hogy elég nagy szégyen lenne, ha ezt nem tudnánk 
elkölteni testvérvárosi kapcsolatok rendezvénysorozatra. 

Szabó István alpolgármester:  Az elmúlt években is láttuk, hogy a szándékok ellenére az ellenkezője 
történt. Ettől félünk, hogy ez megismétlődik.  

Kmetty Károly polgármester:  Nem az adott bizottság kezébe adnánk ezt a dolgot, hanem Szabó 
István kezébe és abban a pillanatban ezek a félelmek kezelhetőek és elkerülhetőek. 

Szabó István alpolgármester:  Ha ebbe az irányba tudunk elmozdulni és ezeket a pénzeket így 
tudjuk elkölteni, akkor vágjunk bele.  

Dékány András bizottsági tag:  Azt javaslom, hogy pályázzunk, tegyünk egy próbát, annál is inkább, 
mert nagyon sok olyan költségvetési vonzatú döntés született, amiben már megfogalmaztuk 
fenntartásainkat és magunknak tettünk egy ígéretet, hogy a díjak átadását, finanszírozást áttekintjük 
és ha kell a feje tetejéről a talpára állítjuk. Javaslom, hogy szavazzunk.  

Kmetty Károly polgármester:  Két kiegészítést tennék. Az egyik, hogy nem a teljes 25 ezer eurót, 
hanem ennek a felét pályáztuk meg, attól függ, hogy milyen önrészt teszünk hozzá az 50-%-os 
finanszírozás miatt. A másik, hogy amikor azt mondtam, hogy „Magyarországon elvinni, bemutatni 
történelmi emlékeket” akkor én nem a magyar nénikre gondoltam. Az a baj, hogy ezt láttuk 10 éven 
keresztül. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Fel kell állítani egy bizottságot, Szabó István legyen az elnök, és 
válassza ki maga mellé a megfelelő személyeket.   

Szabó István alpolgármester:  Ha polgármester úr tartja magát ahhoz, hogy márciusban megtartjuk, 
akkor az ötletelést el kell kezdenünk. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 92/2015. (VIII. 25.) számú határozata  az „Európa a polgárokért” program, Europe 
for Citizens pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Európai Bizottság által kiírt „Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens címet viselő 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 4.000.000 Ft támogatási összegre. A költségek 50 %-át, 
4.000.000 Ft saját forrást, költségvetéséből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint. A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Egyebek 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Egyebekben valakinek van-e kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 08:36 órakor bezárta. 

Kollár Sándor     Dékány András 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 


