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Őrbottyán Város Önkormányzat 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

 
2015. június 15-én hétf őn 8:00 órakor  

 
megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 
 

73/2015. (VI. 15.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
74/2015. (VI. 15.) számú határozata a napirendi pon tokról 
75/2015. (VI. 15.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 
szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
76/2015. (VI. 15.) számú határozata a Bartók Béla u tcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
77/2015. (VI. 15.) számú határozata a Bartók Béla u tcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
78/2015. (VI. 15.) számú határozata a Bartók Béla u tcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
79/2015. (VI. 15.) számú határozata a Bartók Béla u tcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
80/2015. (VI. 15.) számú határozata Szántó Veronika  érintettségér ől 
81/2015. (VI. 15.) számú határozata 2162 Őrbottyán, Külterület 0114/11 hrsz. alatti ingatlan 
értékesítésér ől 
82/2015. (VI. 15.) számú határozata 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan 
haszonbérletbe adásáról 
83/2015. (VI. 15.) számú határozata a 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan 
megvételér ől 
84/2015. (VI. 15.) számú határozata az Izotóp Tájék oztató Társulástól 2015. évre megítélt 
támogatás felosztásának módosításáról 
85/2015. (VI. 15.) számú határozata az utcanév átne vezések módosításáról     
86/2015. (VI. 15.) számú határozata a települési ön kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtás áról 
87/2015. (VI. 15.) számú határozata bizottsági alel nök választásáról 
 

Jegyzőkönyv 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. június 15-én 8:00  órakor megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 
 Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 
 Dékány András   bizottsági tag 
 Lebek Péter    bizottsági tag 
 Szántó Veronika   bizottsági tag 
 Kmetty Károly    polgármester 
 Szabó István    alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Batki Gabriella    gazdasági vezető 
 Károlyfi Levente   műszaki ügyintéző 
 Kiszely Zoltán    műszaki irodavezető 
 Takács-Sánta Ágnes   intézményvezető 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés keretében: 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
2. A Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helység hasznosítása  
3. 2162 Őrbottyán, Külterület 0114/11 hrsz. alatti ingatlan értékesítése  
4. 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe adása   
5. 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan megvétele- temető területének bővítése  
6. ITT- támogatási összeg felhasználásának módosítása  
7. Utca átnevezések módosítása  
8. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtása  
9. Egyebek 
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Zárt ülés keretében:  

10. Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetésére kiírt pályázat 
elbírálása  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel van jelen, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítésre Csernákné Szoboszlai Szilvia 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 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 73/2015. (VI. 15.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. június 15-én, hétfőn 8 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Csernákné 
Szoboszlai Szilvia bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Megkérdezném, hogy van-e valakinek kérdése a napirendekkel 
kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki egyetért a kiküldött napirendekkel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 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 74/2015. (VI. 15.) számú határozata a  napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében: 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
2. A Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helység hasznosítása  
3. 2162 Őrbottyán, Külterület 0114/11 hrsz. alatti ingatlan értékesítése  
4. 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe adása   
5. 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan megvétele- temető területének bővítése  
6. ITT- támogatási összeg felhasználásának módosítása  
7. Utca átnevezések módosítása  
8. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtása  
9. Egyebek 

Zárt ülés keretében:  

1. Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetésére kiírt pályázat 
elbírálása  

elfogadta. 

1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költsé gvetésének módosítása  

Kollár Sándor bizottsági elnök: A napirendhez kapcsolódóan megkaptuk az írásos előterjesztést, 
valamint a táblázatokat. A központi költségvetési döntések következtében módosítanunk kell a 
költségvetést, ez alapján a költségvetési főösszeg is változik. Valamint a képviselő-testület korábban 
meghozott döntései miatt különböző átcsoportosításokat kell végrehajtani, ami alapvetően a 
költségvetési tartalékot módosítja. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az előterjesztés tartalmazza a 
korábban meghozott döntésekről szóló határozatokat, ezek alól azonban kivétel a Művelődési Ház 
előirányzatának módosítása. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Szeretnék tájékoztatást kérni a csapadékvíz-elvezetés kapcsán 
felmerülő összeggel kapcsolatban.  
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Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A ME-KMOP lebonyolítású csapadékvíz elvezetés beruházás 
2014. évben realizálódott. Az ehhez kapcsolódó utolsó támogatási részlet leutalásának feltétele egy 
utóellenőrzés előírásainak való megfelelés volt. Az elszámolás megtörtént. A Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 59.122.000 forint. A gépjárműadóról 
szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-
a a települési önkormányzatot illeti meg. A fennmaradó 60 %-ot a központi költségvetés részére be 
kell fizetni. 2015. évben várhatóan a befizetésre kerülő összeg 35.450.000 forint lesz. Ennek kiadási 
előirányzatát az Egyéb működési célú kiadások ilyen összegű növekedésével kell fedezni. A két 
összeg különbözete kerül felhasználásra beruházásként, ami 23.672.000 forint. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ebben az esetben ez megjelenik plusz forrásként? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Jelen pillanatban azt látom, hogy a költségvetésünkbe bekerült egy 
olyan bevételi forrás, ami eddig nem volt. Viszont amikor márciusban elfogadtuk a költségvetést a 
kiadásoknak, amelyek betervezésre kerültek azoknak meg volt a fedezete.  

Kmetty Károly polgármester:  Ez az összeg bekerül egy fejlesztési csomagba és akkor kerül 
felhasználásra, ahogy a feladatok igénylik. Megnövelhetjük az általános tartalékot is, de úgy 
gondoltuk, hogy a fejlesztési tartalékba tesszük ezt az összeget, hiszen van bőven feladat. Ez egy 
többlet összeg, ami segíti a feladataink megoldását. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ez így érthető, csak az előterjesztésből számomra ez nem derült ki. 
Tehát akkor ezt az összeget kezelhetjük úgy is, hogy a későbbiekben felmerülő pályázatok 
önrészének biztosítására is fordítható. Bár továbbra is felmerül bennem a kérdés, amiről a 
zárszámadás elfogadásánál is beszéltünk a maradványt illetően.  A művelődési háznak átadandó 
összeg indokairól szeretnék tájékoztatást kérni. Elfogyott a pénz? 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: A művészeti tevékenységek, rendezvények esetén a 
fellépők, közreműködők tiszteletdíjára betervezett összeg hamarosan elfogy. Tulajdonképpen a 
Harangok Napja rendezvény után már nem lesz erre a tevékenységre pénz.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Azt gondolom, hogy jövőre át kellene gondolni még 
egyszer ezeket a rendezvényeket. Láthatjuk, hogy ennyi rendezvényt nem bír el a település. Május 
hónapban is három rendezvényre került sor, megterhelő mindenkinek, főleg aki mindegyiken részt 
vesz, dolgozik benne. Lehet akár ez is az egyik oka annak, hogy ilyen kis létszámban jelentek meg a 
lakosok. Egy hónapban három rendezvény véleményem szerint nagyon sok. Mind programilag és mint 
láthatjuk anyagilag is.  

Kmetty Károly polgármester:  Én is egyet tudok érteni ezzel. Az idei tapasztalatok alapján lehet, 
hogy a kevesebb több lenne. Nem szabad elfelejteni a rendezvények önkormányzatra háruló 
költségeit is, hiszen nemcsak azok a költségek merülnek fel, amelyek a fellépők részére kerülnek 
kifizetésre. Lehetett látni, hogy akár a gyermeknapi rendezvényt, május 1-jét és a nyárköszöntő 
rendezvényt milyen „érdeklődés” övezi. 

Szabó István alpolgármester: Az előterjesztés tartalmazza a köztéri munkák pályázatra 
meghatározott önrész átcsoportosítását is. Mivel nem indulunk mégsem ezen a pályázaton, akkor 
most az az összeg visszakerül a tartalékba?  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Miután testületi döntés született róla, így ezért került bele a 
táblázatba. Az az összeg most nem az általános tartalék között szerepel. Nekünk a testületi 
határozatokat végre kell hajtani, át kell vezetni az összegeket. Ellenkező döntésig nem kerül  vissza  a 
tartalékba.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A köztéri szobor pályázat önrészét az általános tartalék terhére 
szavazta meg a testület.  

Kmetty Károly polgármester: Rajtunk kívül álló okok miatt nem tudunk indulni a pályázaton. 
Természetesen ez a pénz így megmarad.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Azzal, hogy a testület döntött arról, hogy induljunk el a pályázaton a 
testületnek döntenie kell arról is, hogy nem indulunk a pályázaton.  

Kmetty Károly polgármester: Nem a hivatal döntött arról, hogy nem indul el, hanem nem tudunk 
elindulni. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Ellehetetlenült a helyzet.  
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Dékány András bizottsági tag: Javaslom, hogy Polgármester úr erről tájékoztassa a képviselő-
testületet.  

Kmetty Károly polgármester: A képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk, hogy nem indulunk el a 
pályázaton.  

Dékány András bizottsági tag: A gépjárműadóval kapcsolatos összeg, hogyan képződött? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Ez befolyt bevételnek a 60%-a, ami a központi költségvetést illeti. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Van-e valakinek további kérdése a napirendhez? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Aki a költségvetési módosítást elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 75/2015. (VI. 15.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér ől szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendeleténe k módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: A Bartók Béla utcai sporttelep g ondnokolása, m űködtetése, klub helység 
hasznosítása  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag összetett és régóta húzódó 
dolog. Kaptunk egy előterjesztést, amelyben tényként szerepel, hogy ki mivel elégedett, illetve 
különböző véleményeket tartalmaz. Én a tegnapi napon felhívtam jó néhány egyesületi vezetőt, hogy 
meghallgassam az álláspontjukat. Kimentem a sportpályára is, de én teljesen mást tapasztaltam, mint 
amit az előterjesztés tükröz. Egyre inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy egyre égetőbb a saját 
önkormányzati városüzemeltetési cég létrehozása. A sportpálya karbantartása már igen régóta 
problémát jelent. Egyik probléma a személyi kérdés, bár talán ez a kisebbik probléma, a nagyobb 
probléma, hogy van-e elég víz, van-e műtrágya, rendelkezésre állnak-e a megfelelő eszközök. 
Véleményem szerint érdemes lenne megfontolni ezt a dolgot és ha sikerül kialakítanunk egy jól 
működő üzemeltető céget, akkor ezeket a munkákat is ezekben a berkekben végezni. Én kérném, 
hogy akinek van személyes tapasztalata, az tájékoztasson bennünket.  

Kmetty Károly polgármester: Én az ellen emeltem kifogást, hogy a mellékhelyiségek a május 1-jei 
rendezvény megnyitásakor kitakarítatlan állapotban voltak. Én akkor jeleztem ezt az akkori 
gondokolást végzőnek (Csapó Károlynak). A pálya állapotáról én nem mondtam véleményt, nem is 
egyeztettem ezzel kapcsolatban senkivel. Azt látom, ha bármit meg kell vásárolni, akkor a gondnok az 
önkormányzathoz fordul. Ha a pálya körüli részt kaszálni kell, akkor is hozzánk fordulnak, tehát 
mindenféle tevékenység, ami pénzkiadással jár, az idekerül.  

Szabó István alpolgármester: Én annyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy amikor egy 
bizottsági ülést követően kimentünk a sportpályára, akkor azt tapasztaltuk, hogy a kis büfé a belső 
téren értékesített alkoholt. Arra hivatkozott az üzemeltető, hogy ez egy baráti sörözés volt. 
Pályaminőség ügyben engem kerestek meg egy magánsportolási lehetőség kapcsán, hogy nézzem 
meg a pályát, hogy ki van száradva. Én már régóta kezdeményeztem, hogy egyeztessenek az 
egyesületek egymással, úgy látom ez mostanra megtörtént és egy jegyzőkönyv került megírásra. A 
személyes problémákat én nagyon fontosnak tartom. Én egyeztetést külön senkivel nem folytattam, 
ígéretet sem tettem senkinek. Ismételten el kezdtem tudakozódni Csapó úrnál a fűnyíróval 
kapcsolatban. Az ígéretek szerint talán a héten mennek el megvásárolni. Polgármester úr által 
elmondottakat még annyival egészíteném ki, hogy tudomásom szerint esetenként a sportpálya 
fűnyírását is az Önkormányzat végezte. Egyet tudok érteni a Sándor által elmondottakkal, hogy 
amennyiben létrejön a városüzemeltetési cég, akkor ezt a feladatot végezze.  

Kmetty Károly polgármester: Látszik az, hogy alapvetően két sportág csap össze, a ping-pong és a 
futball. A fő kritika a futball irányából érkezik. Azt gondolom, hogy ha másért nem, akkor jó lenne 
átadni a focistáknak a gondnokolási tevékenységet és oldják meg, hogy, ha ők jobban meg tudják 
csinálni.  
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Szántó Veronika bizottsági tag: Önkormányzati gazdasági társulásnak mi a realitása? Mikor tudna 
ez felállni? Amennyiben ez szeptemberben állna fel, akkor én nem igazán látom realitását annak, 
hogy most a gondokolást átadjuk. 

Kmetty Károly polgármester: Ez legkorábban is január elseje lenne. Lehet, hogy az 50.000 Ft nem 
túl magas összeg, de egyébként azt is érdemes megnézni, hogy télen is ugyanúgy fizetjük a havi 
50.000 Ft-ot a gondnokolásért, a pályát pedig télen nem szükséges nyírni. Én amennyire lehet 
átadnám a csapatok kezébe a működtetést. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Amíg személyi ellentétek vannak ez igen nehéz.  

Lebek Péter bizottsági tag: Mint külsős én is ugyanezt látom. A focisták használják leginkább a 
pályát, ha szeretnék, akkor végezzék. Bár nem gondolom, hogy így jobb lesz. Januárig biztos nem fog 
felállni a gazdasági társaság. Bennem már felmerült az is, hogy esetleg külön kezelni magát a 
sportpályát és magát az épületet.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Gazdája mindenféleképpen kell, hogy legyen. Javaslom, hogy 
térjünk át a klubhelyiség kérdésére. A klubhelyiség üzemeltetésével kapcsolatban két lehetőség 
merült fel, hogy adjuk bérbe egy vállalkozónak bérleti díjért, illetve a másik lehetőség, hogy a 
klubhelyiséget a gondnok kezelné, bár én ezt így nem igazán látom át. Hogyan történne ennek a 
kivitelezése?  

Dékány András bizottsági tag: Én azt gondolom, hogy ezt intézményesen kellene átgondolni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az, hogy a klubhelyiségből büfé legyen vagy maradjon klubhelyiség 
erről a testületnek kell döntenie. A hivatal a döntésnek megfelelően fog cselekedni. Korábban azt az 
információt kaptuk, hogy a sportszervezetek támogatják azt, hogy a nagy helyiséget büféként 
üzemeltessük. A legutolsó információnk az, hogy mégse legyen büfé, hanem maradjon a klubhelyiség.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Nekem a tegnapi információm az, hogy támogatják, hogy büfé 
legyen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Itt kezdődik a probléma. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Nekem azt mondta a KSE vezetője, hogy ők örülnének, hogy ha 
valaki kibérelné a klubhelyiséget.  

Szabó István alpolgármester: Profi kézbe kell adni, egyetértek én is a Sándorral. Amíg azonban 
nem jön létre a városüzemeltetési cég, támogatom, hogy a hátralévő fél évre, kapja meg a Tökmag 
Focisuli a lehetőséget, tudjon bizonyítani. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Javaslom, hogy a határozati javaslat pontjairól egyenként döntsünk. 
Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1-es pontját. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 76/2015. (VI. 15.) számú határozata a  Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
OBCSE-val megkötött Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést felbontja, 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki a határozati javaslat 2-es pontjával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 77/2015. (VI. 15.) számú határozata a  Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli SE-t bízza meg. A feladat 
ellátásáért az egyesület vezetője felel. Az egyesületet a gondnokolási feladatok ellátásáért 50.000 Ft 
összegű díjazás illeti meg, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki a határozati javaslat 3-as pontjával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 78/2015. (VI. 15.) számú határozata a  Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gondnokolási szerződés 
aláírására, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki a határozati javaslat 4-es pontjával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 0 igen szavazattal, 2 ellensza vazattal és 3 tartózkodással nem 
fogadott el, majd kihirdette az alábbi határozatot.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 79/2015. (VI. 15.) számú határozata a  Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Kulturális és Sport Bizottság Bartók Béla utcai sporttelep működtetésével és a klubhelyiség 
hasznosításával kapcsolatos, az előterjesztésben szereplő javaslatait elfogadja, a képviselő-
testületnek nem javasolja elfogadásra.  

3. Napirendi pont: 2162 Őrbottyán, Külterület 0114/11 hrsz. alatti ingatlan értékesítése  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni.  

Kmetty Károly polgármester:  Látszik a vázlaton, amit a Műszaki Iroda készített, hogy az 
ingatlanrész, amiről szó van, az beékelődik két magántulajdon közé. Ez az egész alkotja a lovardát. 
Ennek a területnek a hasznosítására volt korábban egy elképzelés, hogy a Léleklánc Alapítvány 
építene egy kutyamenhelyet. A Zöld Menedékkel van szerződése az önkormányzatnak, ami elég 
magas költséget jelent az önkormányzat részére kutyabefogáskor. A másik lehetőség egy 
csereszerződésre vonatkozna, ami hasznosítás szempontjából mindenféleképpen kedvezőbb lenne. 

Dékány András bizottsági tag: Véleményem szerint a vagyonkataszteri érték az nem valós. A 
doktornő értékbecslése 2 évvel korábbi, tehát mindenféleképpen új értékbecslésre lenne szükség. 
Véleményem szerint jelen pillanatban nincsen reális tárgyalási alap. Az árkérdésben jelentős eltérések 
vannak.  

Lebek Péter bizottsági tag: Évek óta működik a lovarda, szerintem bővíteni szeretnének. Ha az 
önkormányzatnak nincsen szüksége erre az ingatlanra, nekem az a javaslatom, hogy értékesítsük és 
a kutyamenhelyet pedig az ebből befolyt összegből támogathatnánk.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Az értékbecslésben szereplő összeget én nagyon alacsonynak 
találom, viszont az 5 millió forintos összeget, azt pedig nagyon magasnak.  

Dékány András bizottsági tag: Ha nekünk erre nincsen szükségünk én is egyet tudok érteni Péter 
javaslatával, hiszen jó kézbe kerül.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha erről az ingatlanról adó- és értékbizonyítványt kellene kiállítanunk, 
abban az esetben kb. 2,5 és 3 millió forint körüli értékben határoznánk meg az ingatlan értékét.  

Szabó István alpolgármester: Egyeztettem én is a doktornővel és ő a terület másik részét bérli, jó 
viszonyban van a tulajdonosokkal.  Én is azt gondolom, hogy amennyiben meg tudnánk állapodni egy 
mindenki részére megfelelő összegben, akkor értékesítsük a területet. Fontos lenne azonban döntést 
hozni már az ügyben, hiszen lassan már öt éve nem történt semmi. 
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Károlyfi Levente m űszaki ügyintéz ő: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy hektáros területről van 
szó, amire már lehet épületet elhelyezni, 3%-os beépítettség lehetséges (1% lakóház, 2% gazdasági 
épület), így nem teljesen értéktelen ez a terület.  

Dékány András bizottsági tag: Azt gondolom, hogy szerezzünk be egy értékbecslést.  

Kiszely Zoltán önkormányzati irodavezet ő: Két dologra szeretném felhívni a figyelmet, az egyik az, 
hogy az értékesítéshez a beszerzési szabályzat bizonyos dolgokat előír. A szabályzat alapján nekünk 
a vagyonkataszteri értéket kell, hogy figyelembe vegyük. Véleményem szerint úgy tudunk tiszta 
helyzetet teremteni, ha a doktornő megvásárol egy hektárnyi ingatlant és ingatlancserét hajtunk végre. 
Nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy pályázatot kell kiírnunk és valaki másé lesz. Ezt követően már 
szabadabban dönthetünk arról, hogy az új területtel mit csinálunk. Továbbá elmondanám, hogy régóta 
vannak koncepcionális elképzelések területszerzéssel kapcsolatban, hiszen nincs túl sok területe az 
önkormányzatnak, ez a gazdasági programnak is egyik célkitűzése.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Az lenne a kérdésem, hogy van-e akadálya annak, hogy kérjünk egy 
értékbecslést? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincsen akadálya.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Véleményem szerint a határozati javaslat első részével most ne 
foglalkozzunk, hanem erre akkor térjünk vissza, ha polgármester úr túl van a tárgyaláson.  

Kmetty Károly polgármester: Azonban én javasolnám, hogy egy ingatlan értékbecslést indítsunk el. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Az Önkormányzat készíttessen értékbecslést, Polgármester urat 
pedig hatalmazzuk fel arra, hogy tárgyaljon az ingatlancsere lehetőségéről.  

Szántó Veronika bizottsági tag: A doktornő bérleti díjat nem fizet, bár karbantartja, így nekünk nem 
jelentkezik járulékos költség, pl. nem kell kaszáltatnunk a területet. Mindenképpen a mi érdekünk is, 
hogy történjen már valami. 

Károlyfi Levente m űszaki ügyintéz ő: Nekünk nem feltétlenül kell ragaszkodnunk a szomszédos 
területhez, felajánlhat a doktornő más területet is, ha ugyanilyen adottságokkal rendelkezik.  

Szántó Veronika bizottsági tag:  Szeretném bejelenteni érintettségemet ennek a napirendnek 
kapcsán.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Feltenném szavazásra, aki az érintettséget tudomásul veszi, 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. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 80/2015. (VI. 15.) számú határozata S zántó Veronika érintettségér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
tudomásul veszi Szántó Veronika érintettségének bejelentését, kizárja ezen napirendi pont 
szavazásából.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Pénzügyi Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy 
készíttessen értékbecslést a 0114/11 hrsz.-ú ingatlanról, valamint egyeztessen a kérelmezővel a 
jelenlegi hasznosítás megtartásához szükséges ingatlancsere lehetőségeiről és a tárgyalások 
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

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 81/2015. (VI. 15.) számú határozata 2 162 Őrbottyán, Külterület 0114/11 hrsz. 
alatti ingatlan értékesítésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen értékbecslést a 0114/11 hrsz.-ú ingatlanról, valamint 
egyeztessen a kérelmezővel a jelenlegi hasznosítás megtartásához szükséges ingatlancsere 
lehetőségeiről és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
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4. Napirendi pont: 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan ha szonbérletbe adása   

Kollár Sándor bizottsági elnök: Két lehetőségünk van ezzel kapcsolatban. Van-e kérdése, 
hozzászólása valakinek ezzel kapcsolatban? 

Kmetty Károly polgármester: Úgy gondolom, hogy a hivatalos módon, a jogszabályokban foglaltak 
alapján  meg kell hirdetni, most jelentősen jobb ajánlatot kaptunk a bérleti díj tekintetében , mint annak 
idején. Nekünk is jobb lenne, ha valaki gondozná, használná azt a területet. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A haszonbérleti megállapodást mindenféleképpen ki kell függeszteni.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki elfogadásra javasolja a határozati javaslatban leírtakat, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 82/2015. (VI. 15.) számú határozata 2 162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti 
ingatlan haszonbérletbe adásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe kívánja adni a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv rendelkezéseinek megfelelően, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

5. Napirendi pont: 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan meg vétele - temet ő 
területének b ővítése  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Van-e kérdése valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Ez is 
már egy visszatérő dolog. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Az eladó a 4 millió forintról tud, hogy mi ennyiért 
vásárolnánk meg? 

Kmetty Károly polgármester: Ez még egy újabb tárgyalás lesz. Azonban a költségvetésbe is ez az 
összeg került betervezésre.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Felteszem szavazásra, aki a határozati javaslat A) pontjával 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 83/2015. (VI. 15.) számú határozata a  2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. 
alatti ingatlan megvételér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlant 4.000.000 Ft-ért meg kívánja vásárolni. 
Felhatalmazza a polgármester az adás-vételi szerződés aláírására, a képvisel ő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  

6. Napirendi pont: ITT- támogatási összeg felhaszná lásának módosítása  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Az előterjesztésben minden leírásra került, aki elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 84/2015. (VI. 15.) számú határozata a z Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre 
megítélt támogatás felosztásának módosításáról 

 



9 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató 
Társulástól 2015. évre megítélt támogatást az alábbi megbontás szerint hagyja jóvá: A támogatás 
részletezése felhasználási célok szerint: Felhalmozási támogatás összesen: - önkormányzati 
közterület fejlesztés: 12.900.000 Ft, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

7. Napirendi pont: Utca átnevezések módosítása  

Kollár Sándor bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatban megkaptuk az előterjesztést, valamint a 
jegyzői észrevételt. Jegyző asszony mind a három ponttal kapcsolatban megfogalmazta a 
véleményét. Azt gondolom, hogy ezeknek a véleményeknek meg van a maga helye és ideje. Úgy 
gondolom, hogy ezeket a felvetéseket hozzá kellene tenni a beérkezett javaslatok közé. Én most nem 
javaslom, hogy külön ezekről hozzunk döntéseket.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A képviselő-testület júniusi ülésére került betervezésre az utca 
átnevezésekkel kapcsolatos napirend. Tekintettel arra, hogy a várospolitikai fórum 26-án lesz, így 
ezen napirendet a fórumot követően tárgyalnánk egy rendkívüli testületi ülés keretében. A 
várospolitikai fórumon elhangzottakat figyelembe véve fog elkészülni az előterjesztés. A Kiss László 
által tett három javaslat közül az egyik semmilyen formában nem támogatható, a másik kettő 
javaslatot megfontolás tárgyává tesszük.  

Dékány András bizottsági tag: Egyetértek azzal, hogy még a várospolitikai fórumon is 
felmerülhetnek javaslatok, gyűjtsük ezeket össze és ezt követően döntsünk. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Az előterjesztésben felmerülő kérdésekkel a Pénzügyi Bizottság a 
jelenlegi ülésén nem kíván foglalkozni.  

Dékány András bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a június 24-i képviselő-
testületi ülésen nem javasolja megvitatásra, hanem a várospolitikai fórumon elhangzottak és a 
beérkezett lakossági igények összegzését követően rendkívüli képviselő-testületi ülésen javasolja 
megtárgyalni  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 85/2015. (VI. 15.) számú határozata a z utcanév átnevezések módosításáról     

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot a június 24-i képviselő-testületi ülésen nem javasolja megvitatásra, hanem a 
várospolitikai fórumon elhangzottak és a beérkezett lakossági igények összegzését követően 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen javasolja megtárgyalni  

8. Napirendi pont: Rendkívüli önkormányzati költség vetési támogatásra pályázat benyújtása  

Dékány András bizottsági tag: Két féle pályázati forrás van? A Földművelési Tárcánál van egy keret 
és ezen túlmenően még egyedi pályázatokat kell benyújtani a BM-en keresztül? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. Az FM javasolta, hogy az önkormányzatok mindegyike éljen a 
pályázati lehetőséggel. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 86/2015. (VI. 15.) számú határozata a  települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pály ázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos fenntartása érdekében 14.490.710 Ft összegben. 
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Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és benyújtásáról 
a pályázati kiírásban foglaltak szerint, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

9. Napirendi pont: Egyebek 

Kollár Sándor bizottsági elnök: A többi bizottsághoz hasonlóan szeretném, ha elnökhelyettest 
választanánk. Bizottsági elnökhelyettesnek javaslom Dékány Andrást. 

Dékány András bizottsági tag: Köszönöm szépen, vállalom. 

Kollár Sándor bizottsági elnök: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással 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 1 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 87/2015. (VI. 15.) számú határozata b izottsági alelnök választásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság alelnökének Dékány Andrást választja.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  A jövőben a bizottsági ülések időpontjának a szerdai reggel 8 órát 
javasolnám. Kérném Polgármester urat, hogy az SZMSZ értelmében az elnökhelyettes választásról 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Kmetty Károly polgármester: Tájékoztatni fogom.  

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 10:15órakor bezárta, majd zárt ülést rendelt el. 

Kollár Sándor     Csernákné Szoboszlai Szilvia 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 


