
1 

Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. május 21-én csütörtökön 19:00 órakor  
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

63/2015. (V. 21.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
64/2015. (V. 21.) számú határozata a napirendi pont okról 
65/2015. (V. 21.) határozata az összefoglaló éves e llenőrzési jelentés és 2014. éves ellen őrzési 
jelentés jóváhagyásáról 
66/2015. (V. 21.) határozata a helyi adóbevételek a lakulásáról szóló beszámolóról 
67/2015. (V. 21.) számú határozata a „Gyermekétkezt etés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 
68/2015. (V. 21.) számú határozata a „Köztéri munká k (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” 
létrehozására kiírt pályázat benyújtásáról 
69/2015. (V. 21.) számú határozata az az önkormányz at 2014. évi költségvetési beszámolójának 
és a zárszámadási rendeletének elfogadásáról  
70/2015. (V. 21.) számú határozata az útépítéshez s züksége k ővásárlás szabályainak 
megállapításáról 
71/2015. (V. 21.) számú határozata az „Önkormányzat i feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 
72/2015. (V. 21.) számú határozata a köznevelési in tézmény további m űködtetésér ől 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. május 21-én csütörtökön 19:00  órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő  bizottsági elnök 

Kiss László   bizottsági tag 
Dékány András bizottsági tag  
Béres István bizottsági tag  
Karácsony Szilvia  bizottsági tag 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

  Batki Gabriella gazdasági vezető 
  Terékiné Hulvej Tünde adócsoport-vezető 
  Benedek Éva  Humánügyi Bizottság elnöke 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 
2. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  
3. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása  
4. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtása 
5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet 

alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
6. Az útépítéshez szükséges kővásárlás szabályainak megállapítása  
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat  
8. A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése  
9. Egyebek 

 
Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e: Köszöntöm a 
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítésre  Karácsony Szilvia bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke határozati javaslatot terjeszte tt elő 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  63/2015. (V. 21.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. május 21-én, csütörtökön 19.00. órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Karácsony 
Szilvia bizottsági tagot választja. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat? 
Amennyiben nincsen kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 64/2015. (V. 21.) számú határozata a napirendi pontokról 

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

1) Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 
2) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  
3) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása  
4) Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtása 
5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati 

rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
6) Az útépítéshez szükséges kővásárlás szabályainak megállapítása  
7) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat  
8) A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése  
9) Egyebek 

elfogadta. 

1. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. é vi bels ő 
ellenőrzéséről szóló jelentés 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban 
kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  Én kérdezném, hogy pontosan melyik évre vonatkozik az 
ellenőrzött időszak? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A tavalyi, azaz a 2014-es évre vonatkozik. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  2014-ben ellenőrizték a 2013-as évet? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem. 2013 decemberében a képviselő-testület meghatározott négy 
ellenőrzést és ezeket elvégezték. Nem feltétlenül a 2013-as évre vonatkozóan. Az első ellenőrzés a 
2013. évi rendező mérlegről szólt. Ez a vizsgálat teljes egészében az éppen hatályos vagy 
folyamatban lévő vagyongazdálkodást vizsgálta 2014-ben, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységet ellenőrizve. A belső kontrollrendszer kialakítása és a gépjármű üzemeltetés is a 
vizsgált időszakról szólt. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A mérleg vizsgálatával kapcsolatban kérdezném, hogy ki a felelős 
ennek összeállításáért? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A pénzügyi iroda. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ebben az időben ki vezette a pénzügyi irodát? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Laki Zsuzsanna. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Eltérések állapíthatóak meg.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mire gondolsz? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Pl. a leltározást a Polgármesteri Hivatal nem végezte el, így a 
2013. évi mérleg valódiságát nem támasztotta alá. Nem jót olvasok? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: De igen. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A rendező mérleg elkészítéséhez fel kellett leltározni valamennyi 
eszközt a 2013.12.31-i mérlegforduló napra. Valamint a köztelezettség vállalásra, aminek a 
követelménye nem érvényesült.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Határidőben nem készült el, de az óta igen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Őrbottyán Város Önkormányzata és költségvetési szervei 
tekintetében, a rendező tételeket áttekinthetően dokumentálták. A rendezés a 2013. évi beszámoló 
alapján készült el mely mérleg valódisága nem állapítható meg, a főkönyvi program viszonyítására 
nem került sor, kézzel végezték el a könyvelést.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez azt jelenti, hogy nem végezték el határidőre, utólag készültek el 
bizonyos dolgok.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A belső ellenőr még megfogalmaz ennél a pontnál intézkedési 
terv készítését, miszerint:  

- Gondoskodni kell a leltározás végrehajtásáról. 

- Gondoskodni kell a 2014. évi nyitó mérleg elkészítéséről és az idegen pénzeszközök 
állományának felülvizsgálatáról. 

- A költségvetési szervek tekintetében gondoskodni kell a rendező mérleg forintban történő 
elkészítéséről. 

- Általános javaslatként fogalmazódik meg a 2013. évi mérleg és mérlegrendezés során elkészített 
összes dokumentum egybegyűjtése, másolása, egy példány archiválása az alábbi 
dokumentumok tekintetében: leltár, mérlegleltár, rendező tételek könyvelése és alapbizonylatai, 
KGR főkönyvi kivonatok. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezek megtörténtek és általánosságban szeretném mondani, hogy 
szinte minden ellenőrzés során megfogalmazódtak bizonyos feladatok. A pénzügyi irodába új 
programokat vásároltunk, melyeknek a beüzemelése és az adatokkal történő feltöltése folyamatban 
van. A belső ellenőrök javaslatai alapján 5 új programot vettünk, melyek kompatibilisek egymással. Az 
eddigiekben ez nem így működött, emiatt nem lehetett egy az egyben átvenni az adatokat. Ezeket a 
programokat most megvásároltuk, és feltöltésük folyamatos. A belső ellenőri jelentésekben 
megfogalmazott szabályzatok átdolgozása megtörtént még a tavalyi év folyamán. Igyekeztünk 
mindenben eleget tenni az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak, a belső ellenőrökkel egyezetett 
módon természetesen. Minden szabályzat meg lett küldve nekik előzetes véleményezésre. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Amikor a belső ellenőr megfogalmaz javaslatokat - nyilván készül 
egy intézkedési terv is – ő ellenőrzi ennek végrehajtását? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen, gyakorlatilag heti kapcsolatban vagyunk. Főleg az elmúlt évben 
kialakult helyzetre való tekintettel előfordult, hogy gyakorlatilag minden héten kint voltak és segítettek, 
ellenőriztek, tanácsot adtak. Folyamatosan konzultálunk, és amikor kérdésünk van, az ő szakmai 
segítségükre nagyban szoktunk támaszkodni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Elkészült a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó 
vagyonelemekről a nyilvántartás?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Van nyilvántartásunk, de az egy másik programban van.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A vagyonelemekről a kimutatás, megegyezik a 
vagyonkimutatással?  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A vagyonkimutatás az egész mérlegrendszert, forgalomképes és 
forgalomképtelent jelenti. Az egész egy komplett rendszerben lesz kezelve. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mikor fog ez elkészülni? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Erre nem tudok válaszolni. Az anyag mennyisége és minősége is 
számít. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Év végére szeretnénk minden rendbe tenni. 

(Benedek Éva érkezett: 19.14) 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Egyébkén nem tartozik szorosan a belső ellenőri beszámolóhoz, de 
2015. január 1-jével felállt az új központi címregiszter, amiben mi rögzítjük az adatokat és a 
Földhivatal innentől kezdve, az ingatlanokat ez alapján a rendszer alapján azonosítja be. Most kerül 
összeköttetésbe a földhivatali rendszer, a címnyilvántartással.  
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A belső kontroll rendszer kialakítása kiemelten a kontroll 
környezet vizsgálatára is vonatkozik? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A gépjármű üzemeltetés, elszámolás ellenőrzése? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A megküldött ellenőrzési jelentés alapján 2015 januárjától új 
szabályzatunk van és 2015 februárjától üzemanyag kártyák kerültek bevezetésre, így az elszámolást 
kontrolláltabban, pontosabban lehet elvégezni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
még valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,  0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 65/2015. (V. 21.) határozata az össze foglaló éves ellen őrzési jelentés és 2014. 
éves ellen őrzési jelentés jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
úgy határoz, hogy az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés valamint a 2014. éves ellenőrzési jelentés 
jóváhagyását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóbevételek a lakulásáról 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
valakinek? 

Szabó István alpolgármester: Olvastam, hogy pályázatot írtak ki a létszám növelésére, aminek én 
nagyon örülök. Már az előző ciklusban is próbáltam erre javaslatot tenni, hogy ha szükséges, akkor 
növeljük a létszámot. Talán sikeresebb lesz az adóbehajtás, a munka része is jobban megoszlik az 
adó osztályon dolgozók között. Így talán eredményesebb is lesz, mert látjuk, hogy tetemes összeg vár 
még behajtásra. Örülök, hogy ilyen lépéseket tett a Hivatal.   

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A teljesítés 59,2%-os. Feltételezem, hogy azért mert májust 
írunk?  

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Március 15-e volt a fizetési határidő. A beszámoló 
adatai az első negyedéves zárás alapján készültek. Azóta eltelt két hónap. Kimentek a felhívások. A 
telekadó kivételével elmondhatom, hogy 2 millió Ft-tal csökkentek a hátralékok, és 2015. május 13-ig 
vagyunk lekönyvelve. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Úgy látom, hogy a telekadó teljesült a legalacsonyabb mértékkel. 
Mi lehet ennek az oka? 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Ennek okát a kálvária-féle telkek jelentik, aminek már 3 
tulajdonosa volt. Az első tulajdonosnak hiába küldtük az inkasszót, még a végrehajtó sem tudott vele 
dűlőre jutni. A 2. tulajdonosnál annyit elértünk, hogy bevallotta, de a fizetést nem teljesítette. Most a 3. 
tulajdonosnál tartunk, aki bevallotta és reméljük, hogy fizetni is fog. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Hogyan lehetséges, hogy adótartozása van és közben 
értékesítheti az ingatlantulajdonát? 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Az első tulajdonosnál be is volt jegyeztetve a jelzálog és 
ennek ellenére el tudta adni az ingatlant. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Utána tudunk nézni annak, hogy adótartozás bejegyzése mellett, 
hogyan értékesíthető az ingatlan? Hogy lehetséges ez? 

Dékány András bizottsági tag:  Eladhatták így? 

Szabó István alpolgármester:  Javaslattal szeretnék élni és egyben Dékány András véleményét is 
kérdezném. Olvasva az adóbeszámolót, ahol minden fel van sorolva és amelyből jól látszik, hogy több 
adó is önbevalláson alapul. Érdemesnek gondolnék egy olyan típusú cikket megjelentetni, amely arról 
szólna, hogy melyek azok a kötelezettségek, amelyek ingatlan eladásoknál, cserénél felmerülnek.  
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A törvény nem tudása nem mentesít, de sok esetben azt látom, hogy nem egyértelmű, hogy mit is 
kellene tenni? Egyfajta okosító cikkre gondolok, amennyiben erre van lehetőség. Természetesen, ha 
úgy látják a bizottsági tagok, hogy van ebben ráció. Részemről ez egy javaslat. 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Kiskuti Petrával már beszéltük arról, hogy az új honlapra 
is felkerültek a nyomtatványaink és tervezünk egy ügyleírást is minden adónemben. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Jó ötlet szerintem. Minden tájékoztatás fontos. 

Szabó István alpolgármester:  Így a képviselő is tudná tájékoztatni a lakosságot, el lehetne mondani, 
hogy a honlapon található az ügyleírás és, hogy itt lehetősége van az érdeklődőnek, hogy 
tájékozódjon ennek a menetéről. Így talán látnák a segítő szándékot is részünkről. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Fontosnak tartanám, hogy a lakosság tájékoztatást kapjon arról, 
hogy mik azok az adónemek, amelyek visszakerülnek az önkormányzati kasszába. Gyakran lehet 
hallani olyan visszajelzést a lakosságtól, hogy azért nem fizetnek súlyadót, mert nincsen aszfaltozva 
az utca. Sok ember nem tudja, hogy a befizetett adójának hány százaléka kerül vissza az 
önkormányzathoz és hány százaléka az állami kasszába. Ennek függvényében fontos lehet azt is 
közölni, hogy adott dátumig hány százalékos a teljesítés, ezzel is láttatva, hogy abból a pénzből kell 
gazdálkodunk, amit befizettek. És sok esetben nem tesznek eleget a kötelezettségüknek. 

Dékány András bizottsági tag:  Fontosnak tartom az adófegyelem növelése érdekében, hogy 
tartsunk egy informális egyeztetést. Elmehetnénk odáig is amennyiben a jogszabály engedi, hogy 
legyen egy adóslistánk. A régi honlapunkon a különböző ügyleírások nem voltak meg?  

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Ügyleírás nem volt, csak az ügyintézők és az 
ügytípusok voltak feltüntetve. 

Dékány András bizottsági tag:  Ha ebben tudok segíteni, akkor jelezzétek. Azért is csináltuk ezt a 
rovatot, mert fontosnak éreztük. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdés, hogy tudjuk-e ösztönözni a lakosságot más csatornák 
megnyitásával? Hiszen az is egy akadály lehet akár, hogy el kell mennie az adózó személynek a 
Postára.ha fizetni szeretetne. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyire van realitása az 
elektronikus fizetési módnak. Én nem tudom megítélni, hogy egy önkormányzatnál ez mennyire lenne 
működőképes.  

Dékány András bizottsági tag:  Használjuk ki, indítsuk el, már az is eredmény ha eggyel többen 
fizetnek.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kaphatnának fizetési felszólítást, akár e-mailen is. Úgy gondolom, 
hogy minél több helyről éri az impulzus annál nagyobb lesz a fizetési hajlandóság. 

Dékány András bizottsági tag:  Segítené-e a Hivatal munkáját, hogy ha kiküldenénk sms-ben egy 
fizetési emlékeztetőt? Ennek végrehajtását az Arteries Stúdió intézné, a Hivatalnak nem lenne ezzel 
dolga. Érdemes lenne kipróbálni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Legalább sms-ben kapjon egy újabb értesítést. Lehetne ebben 
távlatilag gondolkodni. 

Béres István bizottsági elnök:  Nekem más tapasztalataim vannak. Én is megkapom az adós 
felszólításokat és a csekket és minden további nélkül határidőre befizetetem, akkor is ha nem kapok 
erről külön értesítést. Úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy nem tudják befizetni, hanem arról, 
hogy nem akarják. Keményebben kellene ezt kezelni és meghatározni, hogy 100 ezer Ft felett 
elárverezzük a tulajdonát. Van, ahol 3 autó van, de súlyadót nem szeretnének fizetni. Utána 
valószínűleg nem lenne ezzel gond. A település méretéhez képest nagyarányú az adósok száma.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Milyen lehetőségünk van ezt behajtani? 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Munkabér letiltás, gépjárművek forgalomból való 
kivonása, vállalkozások esetében inkasszó, jelzálogjog ami úgy tudom, hogy az idei évbe már 
betervezésre került a költségvetésbe, ugyanis ebben az esetben az eljárást kezdeményező félnek 
12.200 Ft-ot, ingatlanonként a Földhivatalhoz be kell fizetnie ahhoz, hogy ráterheljék azt az ingatlanra. 
Az idei évtől ezzel a lehetőséggel is élhetünk. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  A 12.200 Ft-ot át lehet hárítani az adósra? 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Elméletileg igen. Ha rá van terhelve valakinek az 
adótartozása az ingatlanára, akkor kezd el cselekedni, amikor értékesíteni szeretné azt. Ez ugyanis a 
tulajdoni lapon szerepel. A munkabér letiltás és talán leginkább a gépjárműből való kivonatás a 
leghatékonyabb. 



6 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Behajtó céget nem tudunk alkalmazni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ahhoz a tartozásnak el kell érnie egy bizonyos értéket, hogy érdemes 
legyen behajtó céget alkalmazni. Felmerült már ez a kérdés, de nem biztos, hogy megéri. Van egy 
olyan réteg, akihez hiába megy ki a behajtó, nem tud fizetni és mi sem tudunk mit tenni.  

Dékány András bizottsági tag:  Mindenki számára biztos, hogy van teendőnk, a bevételeinket, 
forrásainkat bővíti ha erre megoldást találunk. Ha belefér és Gállné Mezősi Szilvia jegyző egyetért 
vele, készítsenek egy szakmai javaslatot, a jogszabályi lehetőségekről és ezt tárgyaljuk meg. Ha 
egyetértenek a bizottság tagjai is vele, küldjünk javaslatokat a jegyzőnek. Akár egy napirendi pont is 
lehetne.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Lehet a következő bizottsági ülésen egy napirendi pont. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az elektronikus, e-mailes kiküldésre reagálnám, hogy arra figyelni kell, hogy 
az adóhatóság is szigorú jogszabályi előírások mentén végzi a tevékenységét, ugyanúgy a hatósági 
eljárásoknál is számít a kézbesítési vélelem. Bizonyos eljárási cselekményeket csak akkor lehet 
foganatosítani, hogy ha bizonyítható, hogy az ügyfél átvette a levelet. Ilyen esetekben jó lenne, ha 
komplexen tudnánk kezelni az elektronikus ügyintézést, nem csak az adó osztályra, hanem az összes 
többi hatóságra vonatkozóan is. Ebbe lenne érdemes gondolkodni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Én a saját cégemben működtetem a számlázz.hu rendszert. 
Amikor kiküldök egy számlát elektronikus úton látom ha a partner cég ezt megnyitja, és látom ennek 
idejét is. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Jó ötlet, megkönnyítené a kollégák dolgát is. Azt hangsúlyozom, hogy olyan 
rendszert kell alkalmazni, ahol a kézbesítési vélelem igazolt. Efelé halad a világ, ebben teljesen 
igazad van. Ezt az egész Hivatalra érdemes lenne alkalmazni, akár az iktatásra is. A jelenlegi 
levelezőrendszer  arra nem alkalmas, hogy ellenőrizzem a személyt aki a másik oldalon van. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Az Ügyfélkapuval ezt nem lehet összekapcsolni? 

Dékány András bizottsági tag:  Nem lehet. Az Arteries Stúdió megcsinálhatná a saját belső 
lakossággal kapcsolatos ügyfélkapunkat. Hiába letölthető egy formanyomtatvány, ha mi nem vagyunk 
Ügyfélkapu jogosultak, viszont lehet olyan programot készíteni, ami le tudja követni, hogy adott e-mail 
cím mögött ki van.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Vannak olyan önkormányzatok, akik kapcsolódtak már az 
Ügyfélkapuhoz. Ennek nagyon nagy költségvonzata lenne?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ügyfélkapunk nekünk is van, mint Önkormányzatnak. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Úgy értem, hogy a lakosság és az adófizetők is azon keresztül 
intézhetnék az ügyeiket, nem kellene papír alapú nyomtatványt beküldeni. 

Dékány András bizottsági tag:  Ez egy érdekes felvetés. 

Gállné Mezősi Szilvai jegyz ő: A jelenlegi rendszerünk biztosan nem alkalmas erre. Meg kell nézni 
ennek a lehetőségeit.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Lehet, hogy érdemes lenne utána nézni, hogy milyen költsége van 
ennek.  

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Az adóbevallást papíralapon kapom meg, postai úton. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Arra van lehetőség, hogy a bevallások szerkeszthető formában 
kerüljenek fel a honlapra? Más önkormányzat honlapjáról töltöm le, hogy egyszerűbb legyen a kitöltés. 

Dékány András bizottsági tag:  Ez még nem alakult át? Az Arteries Stúdió ezt is elkészítette elvileg, 
hogy csak x-szelni kelljen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Csak az a rész legyen kitölthető, amire az ügyfélnek szüksége 
van. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Más önkormányzatnál az is előfordult, hogy makrót írtak az 
iparűzési adóbevalláshoz, hogy egyértelmű legyen a kitöltés, olyan személyek részére is, akik ehhez 
nem értenek. Fel kell tüntetni a dátumokat, az adóalapot és minden számol a program. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ha megoldható, akkor csináljuk. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Ha jól tudom, van olyan lehetőség, hogy a büntetést le lehet 
dolgozni, ez alkalmazható adó esetében is? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Adó esetében nincsen erre lehetőség. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan van-
e még valakinek?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 66/2015. (V. 21.) határozata a helyi adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
helyi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló 
pályázat benyújtása  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A tegnapi bizottsági ülésen felmerült egy kérdés, miszerint 
eszközbeszerzésre is lehet pályázatot benyújtani. Átolvastuk még egyszer a kiírást, amiből kiderült, 
hogy a kivitelezés várható összköltségének 50%-ig lehet eszközbeszerzésre is pályázni. Szoboszlainé 
Erzsike élelmezésvezetővel egyeztettem, aki összeállított egy listát. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy 
7.551.069 Ft erejéig lehet eszközökre pályázni. A 4. pontban egy plusz sor szerepelne, mely szerint 
377.000 Ft lenne ennek az önrésze.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A kivitelezés várható összköltsége mennyi lenne akkor? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Maradna továbbra is 15.000.000 Ft.  A kivitelezés várható 
összköltségének 50 %-ig lehet még eszközbeszerzésre is pályázni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nekem nem világos, a számokat mondjátok. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 755.107 Ft-hoz még hozzáadódna, 377.553 Ft. Ha a képviselő-
testület, illetve a bizottság egyetért ezzel, mert az 50 % önrészt biztosítani kell. A hűtőszekrény, 
fagyasztóláda cserére szorul. Konyhagépet, üzemi bot-mixert, szállítóedényeket, zsúrkocsikat, ipari 
mosogató gépet, zöldség szeletelőt jelentene ez tételesen, 7.000.000 Ft értékben. Ebben  a 
pályázatban még szerepel a tornaszoba is ami szintén odaépülne. Az a terv, hogy ott fognak ebédelni 
a gyermekek. Tehát oda étkezőasztalokat és székeket is lehetne venni ebből a pénzből. Ennek egy 
feltétele van, hogy ugyanazon a helyen, épületben kell lennie.  

Dékány András bizottsági tag:  Jeleztem már Gállné Mezősi Szilvia jegyzőnek, hogy nyilván lesznek 
még előterjesztések, amit az általános tartalék terhére fogunk megszavazni. Nem lehetne ezeket a 
napirendeket úgy tárgyalni, hogy közben tudjuk, hogy hol tart az egyenlegünk? Mert könnyen lehet, 
hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésen kiderül, hogy ennek terhére már nem tudunk tervezni. 
Ezek nem biztos, hogy azonos súlyú pályázati igények. Ha mindent megszavaznánk, akkor kb. 
mennyi maradna a tartalékban?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 2015. május 20-ai adatszolgáltatás után fogja a pénzügy 
összeszámolni, hogy hogyan állunk, a következő testületi ülésre ezt meg tudjuk majd mondani. Most 
nem vagyunk mínuszban, de közelítünk ehhez. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Hasonló igény merült fel. Én azt kértem, hogy legyen egy táblázat 
vezetve arról, hogy mennyi az általános tartalék, illetve melyek azok a sorok, amelyekből mindig 
elveszünk, hogy lássuk az egyenlegünket, tudjuk, hogy miből gazdálkodunk. Azt az ígéretet kaptuk, 
hogy ez el fog készülni. 

Dékány András bizottsági tag:  Mi a szakmai javaslatotok, hogyan foglaljunk most állást? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ennél határozottan az a véleményünk, hogy pályázzunk. 

 (Béres István elhagyta a termet 19.50-kor) 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Most májust írunk és hamarosan közelítünk az általános tartalék 
kimerüléséhez, amennyiben az önrészt biztosítani kell. Javasoltam, hogy gondolja át a képviselő-
testület, hogy milyen módon tudja biztosítani a jövendő pályázatokhoz a forrást. Van-e szükség hitel 
felvételre annak érdekében, hogy a pályázatotokon indulni tudjunk. 

Dékány András bizottsági tag:  Ezt át kell beszélni alaposan. Kérem a segítségeteket a döntésben, 
hiszen ti jobban látjátok a rendszert, mint én. Nem szeretnék megalapozatlan döntést hozni. 

Szabó István alpolgármester:  Én is szeretném, ha erről külön beszélnénk, akár egy informális 
ülésen, hogy hogyan tudnánk előteremteni a pályázatokhoz szükséges pénzt. Akár 
átcsoportosításokkal, akár a források megteremtésével. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Szeretném megkérni Gállné Mezősi Szilvia jegyzőt, hogy nézzen 
utána, hogy milyen lehetősége van az önkormányzatnak fejlesztési hitelt felvenni, hogy a következő 
megbeszélésre, tudjuk a lehetőségeket. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 67/2015. (V. 21.) számú határozata a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtás áról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: A nemzetgazdasági miniszter által 
kiírt „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati kiírásra 
pályázatot nyújt be. A 1.132.160 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére 
biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban 
foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

(Béres István visszajött a terembe 19.55-kor) 

4. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstal láció) létrehozására pályázat benyújtása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek?  

Dékány András bizottsági tag:  Súlyos pénzekbe kerülne ez a pályázat. Én látom és nagy tisztelettel 
említem a nevét Gombos Miklósnak, aki szívesen pályázna de nincs rá garancia, hogy meg is nyerné. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez így van. Úgy van kiírva a pályázat, hogy nekünk be kell nyújtani 
három pályázatot, amelyekről nem mi fogunk dönteni 

Dékány András bizottsági tag:  Amit mi jó szándékkal támogatni tudnánk, arra én nem látok 
garanciát, nincs a kezünkben a döntés.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Ez egy remek cél és remek ötlet, de Őrbottyán prioritásait 
figyelembe véve más célokat tartok fontosnak előtérbe helyezni. Amennyiben további kérdés nincsen 
kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett, melyet a bizottság 2 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem 
fogadott el, majd kihirdette az alábbi határozatot.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 68/2015. (V. 21.) számú határozata a „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, 
térinstalláció)” létrehozására kiírt pályázat benyú jtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által kiírt „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” címet viselő 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére az alábbiak szerint biztosítja:  

A pályázat benyújtásához 3.000.000 Ft önrész, nevezési díj bruttó 25.000 Ft, makettek elkészítésének 
ára 1.500.000 Ft. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati 
kiírásban foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

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

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van-e kiegészítendő ezzel kapcsolatban?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A rendelet szövegének 1. §-ban a szöveg úgy szólna, hogy  a rendelet 
hatálya kiterjed az önkormányzatra, kis „ö” betűvel, a képviselő-testületre és szerveire valamint az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt) Önkormányzat 
nagy „Ö” betűvel. 4. § 2. bekezdése: az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei helyett 
szervei szó szerepelne, hogy koherens legyen az 5. §-ban szereplő önkormányzat és költségvetési 
szerveivel.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
még valakinek? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Tájékoztatás képen muszáj elmondanom, hogy a Magyar 
Államkincstár még a mai nap folyamán is nyittatta vissza a rendszert. Pénzügyileg még nem került 
jóváhagyásra az Államkincstár részéről. Ez nem csak Őrbottyánra jellemző, hanem általánosságban 
véve az egész országra. A törvényi előírásoknak megfeleltünk azzal, hogy ezt elkészítettük, de az 
egész elszámoló rendszer nyitott állapotban van. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a beszámolót és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 69/2015. (V. 21.) számú határozata az  önkormányzat 2014. évi költségvetési 
beszámolójának és a zárszámadási rendeletének elfog adásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját és az önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

6. napirendi pont: Az útépítéshez szükséges k ővásárlás szabályainak megállapítása  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Egy javaslatot tennék, az e-mailben küldött megnevezés és az 
itteni megnevezéssel kapcsolatban. Kérném, hogy próbáljunk meg ugyanarra a szövegezésre 
törekedni. Másrészt, kettő dokumentum érkezett millió számmal. Nem olyan nagydolog megnyitni és 
megnézni, hogy miről szól, csak sokkal egyszerűbb, ha pont ugyanaz a neve, mint ami az 
előterjesztésnek.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Rendben, a jövőben jobban fogunk erre figyelni. Igyekezni fogunk 
ugyanazt a nevet adni a dokumentumnak, mint ami az előterjesztés címe. Jogos az észrevétel.  

Dékány András bizottsági tag:  Ha már a formai dolgoknál tartunk, jönnek olyan pdf állományok, 
amik ráadásul szkenneltek. Erre azért van szükség, mert aláírtak?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Dékány András bizottsági tag:  A kővásárlás a beruházási források terhére menne? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. Annyi kiegészítésem lenne, hogy azért lenne erre a 
felhatalmazása szükség, mert az ilyen köveket megpróbálják erre alkalmas helyre lehelyezni és eladni 
annak, aki meg tudja venni. Ezekre 1-2 napos határidővel kell „lecsapni”. 2 héttel ezelőtt fordult elő 
legutoljára, hogy Polgármester úrnak nem volt felhatalmazása, ezért nem tudtunk megvenni a zúzott 
követ.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Legelső felhatalmazás miért nem jött létre? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mert nem tudta szétválogatni a cég, aki ezt hozta volna nekünk. 
Ameddig ez nincs szétválogatva, bevizsgálva, addig nem lehet beépíteni az útba. Nekünk alkalmatlan 
lett volna. Útépítésre is csak olyan követ lehet használni, ami előtte bevizsgálásra került. Ebben az 
esetben ez nem történt meg. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Amire 1-2 napos határidő van, az olcsóbb is?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 
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Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Jelentősen olcsóbb? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Úgy tudom, hogy Igen. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Milyen m³ árakkal lehet számolni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 3000 m³ mennyiség, hozzávetőlegesen a Táncsics utca csatornás 
részének a leburkolására elegendő. Arról volt szó, ha jól emlékszem a számokra, hogy 300 Ft-ért 
tudtunk volna megvenni olyan anyagot, amit egyébként 2000 Ft-ért lehet.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Én kiszámoltam, hogy ha a 18.000.000 Ft áfásan értendő, akkor 
4700 Ft/m³ ár jön ki.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Plusz még szállítási költség, a szállítás sokkal többe kerül, mint maga 
az anyag. 

Dékány András bizottsági tag:  Akkor ez egy keretösszeg.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Szabó István alpolgármester:  Emlékeztek, hogy az első esetben ezért az összegért ennek 
többszöröse lett volna megvéve? Ha jól emlékszem 15.000 m³? 

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  Azt meg is vettük? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem, mert nem volt bevizsgálva.  

Szabó István alpolgármester:  Ott is sürgős lett volna. Azért is dőlt be, mert nem engedték Vácon 
szétválogatni. Eredetileg ott lett volna minősítve. A szállító cégnek el kellett onnan hozni gyorsan. 
Találtak egy depót Vecsésen, ott ledepózták és ők már nem adták ki annyiért, ezért elbuktuk. Ott a 
szállítással jött volna ki 1000 Ft körüli ár. 

Kiss László bizottsági tag:  Szeretném felhívni a figyelmet a Gyár utca mellett lévő, bánya tó 
környékén megtalálható rengeteg kőre. A Te-szedd akció alkalmával láttuk, hogy mi van ott. Ezek 
alkalmasak lehetnek útépítésre, egy megfelelő gép kölcsönzésével és ezeknek a köveknek a 
ledarálásával. Valamint felhívnám arra is a figyelmet, hogy a településnek még több ilyen pontja van. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e még? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 70/2015. (V. 21.) számú határozata az  útépítéshez szüksége k ővásárlás 
szabályainak megállapításáról 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felhatalmazza a polgármestert, hogy az útépítéshez szükséges kővásárlásra rendelkezésre 

álló 17.780.000 Ft összeg terhére minimálisan 3000 m3, vagy annál nagyobb mennyiségű kő 
megvásárlásával kapcsolatban tárgyaljon, és szerződést kössön, 

• a szerződés megkötéséről a szerződést követő képviselő-testületi ülésen az polgármesternek 
tájékoztatást kell adni a vásárlás részleteiről. 

 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja .  

7. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást sz olgáló fejlesztés pályázat  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek? 

Szabó István alpolgármester:  Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a pályázat az a pályázat, amiről 
az emberek beszélnek, és amit a nagy médiában is hirdettek, hogy az utak fejlesztésére azokat az 
önkormányzatokat, amelyek a konszolidációból nem részesültek még, abból támogatják?  
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Tájékoztatni kellene a lakosokat arról, hogy ez településenként pár 10 millió Ft-ot jelent, az ígért 
milliárdokhoz képest. Ha ez ugyanaz a pályázat, felhívom a képviselők figyelmét, hogy ha kérdeznek 
a lakosok, akkor el tudjátok mondani, hogy ez nem valós információ. Valamint, ez megint egy 
pályázat, így könnyen megtörténhet, hogy nem nyerünk rajta vagy nem kapjuk meg az ígéretetek 
ellenére. Arról volt szó a televízióban, hogy májusban indul ez a pályázati lehetőség. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Tavalyi emlékeim szerint a Belügyminisztérium írt ki korábban pályázatot, 
amelyre egy rendeletet adtak ki, melyben összegek kerültek meghatározásra. Ez szerintem nem az a 
pályázat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Karácsony Szilvia egy héttel ezelőtt küldött egy e-mailt az 
önkormányzatnak ezzel a pályázattal kapcsolatban.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag:  A Belügyminisztérium írta ki, 3.5 milliárd Ft-os keretösszegre. Ez 
is önkormányzati feladatellátásra vonatkozott. Valószínűleg ugyanarra vonatkozik. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ki ne derüljön, hogy van még egy lehetőség amiről nem tudunk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Maximálisan 15.000.000 Ft-ra lehet pályázni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Azért gondoltam, mert nem mindegy hogy mit mondok a 
lakosoknak. Az újságban is hangot kell ennek adni, hogy mi pályáztunk erre, magyarországi szinten 
milyen összeg állt lehetőségre és Őrbottyán, mint település ennek milyen részére lenne jogosult. 

Dékány András bizottsági tag : Pontosítsunk, szedjük össze az információkat és a várospolitikai 
fórumon ezt tegye közzé Polgármester úr.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Addig még megjelenik egy újságunk, abba nem tudjuk 
megjelentetni, hogy pályázunk?  

Dékány András bizottsági tag:  Hétvégén van lapzárta, június 26-án. 

Béres István bizottsági tag:  Én úgy tudom, hogy volt itt egy olyan rendszer, amelyben egy adott 
országgyűlési képviselő, aki képviselte Őrbottyánt is, tartott fogadó órát. Én elmondanám, hogy jó 
lenne, ha ez valamilyen formában visszahozható lenne és bennünket is képviselnének. Az imént 
említettük, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy honnan teremtsünk forrásokat. Hívjuk őt a 
rendszeres fogadó órára és tartson tájékoztatót. Ki kellene erőszakolni, hogy mi is kapjunk valamit, 
ami nekünk jár.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Ez kapcsolódik ahhoz, amit korábban említettünk, hogy hogyan 
teremtsünk forrásokat. Ez is egy lehetőség, hogy forrást teremtsünk, hogy az országgyűlési 
képviselőre nagyobb hatást gyakoroljunk, illetve tartson a lakosságnak és nekünk is tájékoztatót, 
fogadóórát.  

Szabó István alpolgármester:  Harrach Péter úr a tavalyi év végén és ez év tavaszán is meg volt 
invitálva. Ezt követően polgármester úrral egy szakmai ebédet is eltöltöttek, tehát én azt gondolom, 
hogy lehet, hogy fogadóórát nem tartott még itt, de az a fajta kapcsolattartás, felvétel megtörtént, ami 
azt gondolom, hogy az előző ciklusokban talán nem jól működött. Azt gondolom, hogy Dékány András 
tanácsnok úr arra gondolt, hogy azok a személyek keressék meg az említett urat, akik közelebb állnak 
hozzá. Véleményem szerint ebben semmi rossz nincsen. Ha találkozom Polgármester úrral, akkor 
jelzem neki, hogy volt egy ilyen igény. Bár jól tudjuk, hogy ezeknek a látogatottsága milyen szinten 
van. 

Béres István bizottsági tag:  Én arra emlékszem, hogy időpontot lehetett kérni és sorban álltak, volt 
rá igény. 

Dékány András bizottsági tag:  Folyik a költségvetés tárgyalása, itt van az e-kártya bevezetése. Már 
megszületett a törvényjavaslat, hogy fizetős lesz és nem csak a vállalkozók számára, hanem a 
lakosság számára is. Már most meg kellene keresni Harrach Péter urat, hogy tegyen be egy 
indítványt, hogy a lakosság számára legyen ingyenes és a vállalkozók, mondjuk 2017.12.31-ig, amíg 
kifut ez az országos program, 50%-os kedvezményt kapjanak.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A Kulturális és Sport Bizottság ülésén elhangzott egy igény.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az önkormányzati iroda csinált egy táblázatot, ugyanis az volt a 
Kulturális és Sport Bizottság ülésén a kérés, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a 20.000.000 Ft-
ot teljes egészében kihasználni. Ha a tornaterem korszerűsítésére (szellőzésre, festésre) 
benyújtottunk volna pályázatot, ennek a beruházási költsége 19.000.000 Ft. Ennek a támogatásnak a 
mértéke 100%-os, tehát 0% önerőt kell biztosítani. Ami most van napirenden előterjesztés, ennél a 
pályázatnál van önerő, ami 15%. Azt kell még tudni, hogy egy épületre vagy egy szolgáltatási pontra 
egy pályázatot lehet benyújtani.  
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Vagy benyújtjuk mindkét részre egyben maximum 27.000.000 Ft értékben és maximum 20.000.000 Ft 
fogunk megkapni, tehát 7.870.000 Ft önerőt kell biztosítanunk. Olyanra nem lehet benyújtani 
pályázatot, amire már nyertünk támogatást. Azt nem tudjuk megmondani, hogy nyertünk-e, mert még 
nem történt meg az elbírálás. Abban az estben, ha mindkettőre külön-külön adjuk be, akkor 26 millió 
Ft támogatást nyerhetünk és annak 1.200.000 Ft az önereje. Ha tornaterem korszerűsítésre adjuk 
csak be a pályázatot, akkor 19.988.000 Ft-ot nyerhetünk és 7.800.000 Ft-ot ki kell fizetnünk. Ez arra 
vonatkozik, hogy ha csak erre az egy pályázatra nyújtjuk be.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Hogy nyújtsuk be? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudjuk mi sem, hogy lenne érdemes. A legjobb eset az, hogy 
mindent megnyerünk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Én ezt szeretném átgondolni a testületi ülésig, ezt a táblázatot át 
kell nézni még. .  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Dönthet úgy a bizottság, hogy támogatja a jelenlegi határozati 
javaslatot és a testületi ülésig eldönti, hogy kibővíti-e a pályázati anyagot. Adott esetben, ha 
szerencsénk van, a testületi ülésig eredményt hirdetnek a korábbi pályázatoknál. 

Szabó István alpolgármester:  Annyit kérnénk, hogy ha eredmény születik, arról tudjunk.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha megnyertük, akkor azt úgy kell elfogadni ahogy van, hiszen egy 
0% önerős pályázatról van szó. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 Bizottságának 71/2015. (V. 21.)  
számú határozata az Önkormányzati feladatellátást s zolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 
pályázat benyújtásáról 

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

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

8. napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola további m űködtetése  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e 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 72/2015. (V. 21.) számú határozata a köznevelési intézmény további 
működtetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot mely szerint:  
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény  76. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, úgy határoz, / nyilatkozik, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén működő és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay 
Jenő Általános Iskola működtetői feladatait 2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni. 
 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
9. napirendi pont: Egyebek 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek egyebek napirendi 
pontban? Amennyiben nincs, úgy én kérdezném, hogy a honlap fejlesztésnek mi volt a költsége és 
van-e még olyan fejlesztési lehetőség, amiről döntés kell és tudnunk hozni, és tudjuk-e hogy 
mennyibe fog kerülni?  

Dékány András bizottsági tag:  Szerződésben foglaltak szerint alakult az új újság és a honlap is.  
Adtak pluszszolgáltatásokat, de nem merültek fel plusz költségek. Pl. cégtár föltöltése. A QR kódokkal 
leolvashatóak az információk a honalapról. Applikáció kérdése többletköltséggel jár. Erről úgy 
érdemes dönteni, ha az Arteries Stúdió ezt bemutatja. Az látszik, hogy óriási az érdeklődés az új 
honlap és Hírmondó irányában. Arról lenne szó, hogy a címlap és a kötelező közérdekű információk 
elvesznek két oldalt. Ami fontos szempont, hogy VID Autó fél évre kifizette az utolsó oldalt.  Lennének 
is további igények hirdetésre, erre felületet is kellene biztosítani. Az a megállapodás született, hogy a 
közérdekű információk kárára nem fogunk hirdetéseket elfogadni. Arra is van lehetőség, hogy ha 
odáig jutunk, hogy a júliusi számban további információkat adunk az utcanevek átnevezéséről és a 
táblázatokat is közzé akarjuk tenni, akkor egyszeri alkalommal az Arteries Stúdió megteszi, hogy két 
oldallal többet fűz be. Vagy ha azt látjuk, hogy a 8 oldal kevés, rendszeresen kevésnek bizonyul, 
bővítjük 10 oldalra. Ezek a bizonyos applikációk készen vannak, ezek azonban külön büdzsébe 
tartoznak és ez nem is szerepelt az eredeti szerződésben. Folyamatos fejlesztést jelent. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Akkor milyen összegről beszélünk?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Kb. 500.000 Ft volt összességében. 

Dékány András bizottsági tag:  Maga a fejlesztés? Kb. 500.000 Ft volt. Szerintem nagyon ügyesen 
ötvöztek két szempontot, az igazgatási jelleget, valamint a dinamikus külsőt, amit a fiatalok szeretnek 
és könnyen kezelhető. Sok olyan szolgáltatás jelenik meg a honlapon, mint a MÁV vagy a Volán 
menetrend, amit egy kattintásra el lehet érni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Én bejelentkeztem hírlevélre és nem kaptam visszajelzést, hogy a 
regisztráció sikeres. 

Dékány András bizottsági tag : Fontos, amit mondasz, ennek még utána kell nézni. A migrálást 
követően 2 hónap kell, hogy minden adat megegyen és működjön.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Egy kérésem van, hogy az időpontok megjelenése egységes 
legyen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére szeretnék kérni egy oldalt a 
bemutatkozására.  

Dékány András bizottsági tag:  A felület biztosított, csak nincsen feltöltve anyag.  Még annyi, hogy 
nézzétek meg a képviselők rovatot, fölajánlották, hogy készítenek igényes fotókat.  

Kiss László bizottsági tag:  Egy informális megbeszélésen hangzott el Benedek Évától, a 
házszámozással és utcanévváltozással kapcsolatosan kialakult helyzetet illetően, hogy akik kaptak 
tájékoztatót a névváltozással kapcsolatban, számukra küldünk egy komplett tájékoztatást a 
koncepcióról, a döntésről és az összes felmerülő kérdésekről, valamint az erre adott válaszokról. 
Abban állapodtunk meg, hogy Tanácsnok úr, Polgármester úrral fog kidolgozni egy levelet és kiküldés 
előtt arról volt szó, hogy mi is kapunk egy tájékoztatót.  

Dékány András bizottsági tag:  A polgármesteri levél, nyitó hír az orbottyan.hu honlapon és felkerült 
a Facebook oldalra is.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi kértük, hogy mielőtt kikerül a honlapra mi is láthassuk.  
Benedek Éva javaslata arra vonatkozott, hogy aki kapott tájékoztatót és akiknek kikértük a 
véleményét, azoknak a címére juttassunk el postai úton ezt a levelet. Amellett természetesen volt szó 
arról is, hogy fel fog kerülni a honlapra és bekerül majd az újságba is. 

Dékány András bizottsági tag:  Ez volt a megállapodás? Hogy előtte elküldjük?  

Kiss László bizottsági tag:  Én így tudom. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ne nekünk kelljen vadászni a Facebook-on. Én sem kaptam meg. 
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Béres István bizottsági tag : A legutolsó bizottsági ülésen nem voltam jelen, az ITT támogatás 
összegéről szeretnék tudni és arról, hogy mire lesz felhasználva.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 12.900.000 Ft ugyanannyi, mint tavaly. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: 4.000.000 Ft került elkülönítésre a térfigyelő kamerákra. 
8.900.000 Ft marad ingatlanfejlesztésre.  

Dékány András bizottsági tag:  Megkapta mindenki az E-kártyával kapcsolatos anyagot? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Beszedésre kerültek a ládák, van-e valamilyen összegzés, hogy 
mi a lakosság véleménye? 

Gállné Mezh ősi Szilvia jegyz ő: Ma reggel hoztuk vissza.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ránézésre a 2/3-a a válaszadóknak nem ért egyet a koncepcióval.  Nem 
érkezett sok szavazat.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Szeretném kérni a Polgármester urat, hogy a jövőben vegye 
figyelembe a késésemet, hogy 16 óra után jelölje meg az időpontját a képviselő-testületi üléseknek, 
hogy én is részt tudjak venni ezeken.  

Szabó István alpolgármester:  Kiss László is felvetette ezt a témát és kérte, hogy az ülések 
időpontját tegyük át késő délutáni, esti napszakokra, de a többség nem értett egyet ezzel.  

Kiss László bizottsági tag:  Javaslatot tettem és a többség másképpen döntött. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ezt minden alkalommal el fogom mondani. Ezt tudom tenni, amíg 
nem lesz más képviselő, akinek nem lesz jó ez az időpont.  

Szabó István alpolgármester:  Tanácsnok úr védelmében mondanám, hogy időponti eltolódások 
vannak, hiszen ő a Facebook bejegyzésről beszélt. Az informális megbeszélés után fölkerült a 
honlapra azzal a térképpel együtt. 

Kiss László bizottsági tag:  Jelentős része ugyanaz, mint ami felkerült a Facebook-ra, csak felkerült 
egy térkép is. Arról a levélre gondolok, amit postázni fogunk. Ez ugyanaz a levél lesz? 

Szabó István alpolgármester:  Az én emlékezeteim szerint erről nem döntöttünk.  

Kiss László bizottsági tag:  Semmit nem döntöttünk el, de egyetértettünk abban, hogy küldjük ki. 

Szabó István alpolgármester:  Én úgy emlékszem, hogy erről nem volt egyértelmű döntés a 
jelenlévők között, ezért nem mondták, hogy íródjon meg a levél. Ezért nem is került kiküldésre. 

Dékány András bizottsági tag:  Azt hogy a Polgármester miről levelezik az állampolgárokkal azt én 
nem tudhatom. Én úgy értettem, hogy a közzététel előtt legyen kiküldve. Az jogos kérdés, hogy mi van 
azzal, hogy akiknek kiküldtük kaptak-e névre szóló levelet? Ebben lehet, hogy van még adósságunk.  

Szabó István alpolgármester:  Én úgy emlékszem, hogy azt beszéltük meg, hogy megíródik, ki lesz 
egészítve és felkerül. Lehoczky Enikő és Kiss László valóban kérték, hogy kapják meg, mert nem 
látták. Ez valóban elmaradt részünkről. Mivel többen azt mondtuk, hogy ennek a történetnek lefelé 
megy már az íve és nem kellene ezt felbolygatni, végül nem íródott meg. Arra nem emlékszem, hogy 
azt mondtuk volna egyértelműen mindannyian, hogy ezt a levelet meg fogjuk írni.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Az én emlékezetem szerint, arról volt szó, hogy 
lakossági fórumot fogunk összehívni. Az indoklás, hogy ne bolygassuk erre vonatkozott. Én 
javasoltam, hogy küldjük ki, és senki nem tiltakozott ez ellen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Szeretném kérni a Jegyző állásfoglalását, arról, hogy a Pénzügyi 
Bizottsági szeretne tájékoztatást kapni, a közterület-felügyelet működéséről, mind az előző mind az új 
közterület-felügyelőről. Attól az időszaktól, amióta ez Őrbottyánban működik. Ezt ketté lehet bontani. 
Ami fontos lenne, hogy mennyibe kerül Őrbottyán Városának a közterület-felügyelő fenntartása.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Arra gondolsz, hogy mennyi a fizetése? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nem havi fizetésre gondolok. Ezt nem kell személyesen venni, 
akárki a közterület-felügyelő vagy akárkihez köthető, teljesen mindegy. Itt kifejezetten a közterület 
felügyeletről van szó, hogy mennyibe kerül és mennyit hozott a településnek.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Meg tudom mondani, hogy mennyit hozott, egyelőre ez 0 Ft. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Soron következő ülésünkre kérnék Gállné Mezősi Szilvia jegyzőtől 
egy tájékoztatót ennek működéséről. Hogyan működik, milyen lehetőségek és problémák vannak és 
hogyan tud bírságolni. Mert ha nem hoz semmit a konyhára, akkor minek van? Szavaztunk arról, hogy 
legyen, de lássuk, hogy milyen eredményt hoz és milyen lehetőségeink lehetnek a jövőben. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Fog készülni beszámoló. 

Dékány András bizottsági tag:  Azt javasolnám, hogy igen, készüljön egy ilyen beszámoló, de akkor 
vegyük fel a munkarendünkbe.  Szívesen végig olvasok egy ilyen előterjesztést, de kérdezném, hogy 
milyen szándékkal?  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Tájékozódási szándékkal. 

Dékány András bizottsági tag:  Olvasni való van elég. Nem értem ennek az időbeli fontosságát. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mitől lenne fontosabb szeptemberben. Mióta van közterület-
felügyelőnk? 1 éve. Azt gondolom, hogy kapjon információt a képviselő-testület arról, hogy mi történt 
az elmúlt egy évben. 

Dékány András bizottsági tag : Precedenst teremtünk azzal, hogy van egy elfogadott munkatervünk, 
de ezen kívül havonta lehet egy új téma.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van kifogása a Jegyzőnek az ellen, hogy ezt nem lehet 
megtenni?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincs. 

Béres István bizottsági tag:  Volt egy olyan elvárásom, hogy ha alkalmazunk közterület-felügyelőt, 
akkor a településen ne legyen ennyi szemét, ne járjunk térdig gazban. Ezeket a dolgokat kell 
megszüntetni, részben. Én úgy látom, hogy nem változott semmi. Tegye meg a feljelentéseket és 
büntessen, neki ez lenne a feladata. Rendet, tisztaságot és fegyelmet tartson. Nekem ilyen jellegű 
elvárásaim voltak ezzel kapcsolatban, hiszen neki van erre hatásköre. Igen is büntesse meg azt, aki öt 
éve nem vágta le a gazt. Ő le tudja fényképezni és meg tudja nézni, hogy kié az a földterület. 

Szabó István alpolgármester:  Az Önök elvárásai részben jogosak de ezek a feladatok, amit Béres 
István elmondott nem feltétlenül a közterület-felügyelő munkaköri leírásában szerepel. Ő ezt nem 
tudja megakadályozni, és a lakosság hozzáállását sem tudja megváltoztatni. Ez az elmúlt 5-10 év 
lazasága és a törvények be nem tartatása ide vezetett, ahol most tartunk. Kint van a területen, 
dolgozik. Folyamatban van, hogy kerüljön egy autó az ő használatába, amivel kint tud lenni a 
területen. Ha nem sikerül, akkor a meglévő autó lesz felmatricázva és azzal fog járni. Jól tudjuk, hogy 
nem volt büntető cédula 8-10 hónapig. Ez nagy település, egy személyben, egymaga nem tud 
mindenhol jelen lenni. A bűnmegelőzési koncepcióban javasoltuk, hogy még egy személyre 
próbáljunk összeget találni, mert nem fogja tudni egyedül ellátni a feladatát. Kint van a helyszínen, 
ahogy hívják rendelkezésre áll. Meg kell ismernie a területet, nem helyi lakosról van szó. Én türelmet 
kérnék a Képviselőktől is. Legyünk türelemmel. Természetesen a beszámolót a bizottság megkapja és 
döntötök erről.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Én örülök, hogy sokat dolgozik, hiszen végzi a dolgát. Tegyük 
láthatóvá, hogy mit csinált. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy új közterület-felügyelőt állítsunk 
hadrendbe, ahhoz jó alap lehet, hogy ha tudjuk, hogy eddig mennyibe került, mit tudtunk elérni és ha 
azzal nem vagyunk elégedettek, mit tegyünk, hogy  rend legyen a településen. Azt gondolom, hogy ez 
egy alap elvárás.  További kérdése, hozzászólása egyebek napirendben van-e még valakinek? 

Mivel több napirendi pont nem volt Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülé st 21:13 órakor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő     Karácsony Szilvia 

a bizottság elnöke     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


