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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. március 20-án 08:00 órakor    
 

megtartott rendkívüli ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

46/2015. (III.20.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
47/2015. (III.20.) számú határozata a napirendi pon tokról 
48/2015. (III.20.) számú határozata az óvodai kapac itásb ővítést célzó beruházások 
támogatására kiírt pályázatról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. március 20-án, pénteken 08.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Kiss László   bizottsági tag 

Dékány András  bizottsági tag 
Béres István   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia   bizottsági tag 
 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Batki Gabriella   gazdasági vezető 
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 

 
Igazoltan távol:    Lehoczky Enikő   bizottsági elnök  
 
     
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat 
2. Egyebek 
 

Kiss László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizo ttság alelnöke: Köszöntöm a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Béres 
István bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a bizottság alelnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 46/2015. (III. 20.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. március 20-án, pénteken 8.00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Béres István 
bizottsági tagot kéri fel. 

Kiss László alelnök: Aki a napirendi pontokat elfogadja kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság alelnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 47/2015. (III. 20.) számú határozata a napirendi pontokról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

1. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 
2. Egyebek 

elfogadja. 

1. Az óvodai kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályáza t 

Kmetty Károly polgármester: Bizonyára mindenki észrevette, hogy a határozati javaslatban 
kipontozottan szerepel a szükséges összeg. Tegnapra vártuk a költségvetés becslését, ami 
megérkezett. Ez a beadvány tartalmazza a Kismókus Óvoda tetőtérének beépítését, valamint a 
központi óvoda, a tornaszoba és a konyha bővítését. A beruházás tervezett költsége 124 728 715 Ft, 
amelyből ha azt vesszük, hogy a támogatás 95 %-os, akkor a támogatás összege 118 millió Ft-os 
nagyságrendű lenne. A pályázat úgy szól, hogy férőhelyenként adnak 1,5 millió Ft-ot. 60 
férőhelybővítésre adjuk be a pályázatot, ami így 90 millió Ft-ot jelent. Ha a két értéket kivonjuk 
egymásból, kiderül, hogy az önrész teljes összege 34 millió Ft, ebből 25,5 millió Ft a költségvetésben 
a tornaszobára és a konyhára már betervezésre került. Ha ezt a pályázatot ilyen feltételekkel 
megnyerjük, akkor 9 millió Ft-ot kell vélhetőleg az általános tartalékból elkülönítenünk. Javaslom is, 
hogy amennyiben a bizottság elfogadja az előterjesztést, szerepeljen abban, hogy nyertes pályázat 
esetén az általános tartalék terhére 9 228 515 Ft-ot különítsünk el. A számokat mindenki meg fogja 
kapni.  

Dékány András bizottsági tag:  Kmetty Károly polgármester úr, azt írjátok az előterjesztésben, hogy 
a pályázatban az 1 lakosra jutó 9 millió Ft-os vissza nem térítendő, de maximális 1,5 millió Ft-ot 
igényeljük vagy a 9 milliót. Egymás mellett futtatható, vagy egymást kizáró összegekről van szó? 

Kmetty Károly polgármester:  A 1,5 millió Ft egy korlát ebben. Azt hogy a pályázat szempontjából 
milyen önrészt kell biztosítani, azt a befizetett iparűzési adó, adott %-át veszi figyelembe, adóerő 
képesség szempontjából. Mi a leggyengébb kategóriába tartozunk ezért 95 %-os támogatásra 
vagyunk jogosultak. 118 millió Ft nagyságrendet tudnánk igényelni, de van a pályázatban egy olyan 
megszorítást, hogy kizárólag a plusz férőhelybővítést finanszírozzák, ami fejenként 1,5 millió Ft. 60 fős 
bővítést szeretnénk kieszközölni, ezért ez 90 millió Ft.  

Dékány András bizottsági tag : Köszönöm! Teljesen világos a dolog.  Az előterjesztésben szerepel 
egy mondat, hogy az esetleges költségnövekedés is az Önkormányzatot terheli. Ehhez képest a 
kérdésem, hogy elegendőnek tartjátok a 9 228 000 Ft-ot tartaléknak?  

Kmetty Károly polgármester : Ez a megfogalmazás kellő óvatosságra utaló összeg, amelyről azt 
gondolom, hogy elégnek kell lennie. 

Béres István bizottsági tag:  Ebben nincsen lehetőség a bölcsődére?  

Kmetty Károly polgármester : Azt kell erre mondjam, hogy ez egy olyan komplex dolog, hogy 
amennyiben elnyerjük ezt a pályázatot, lehetőség nyílna a bölcsőde 1-2 csoportos indítására is. A 
központi óvodából szeretnénk áthelyezni néhány csoportot. Ez azt jelentené, hogy felszabadulna hely 
a központi óvodában. A tetőtéri részbe kerülnének a nagycsoportosok. Ez a megoldás részben arra 
szolgálhatna, hogy az iskola tanterem igényét kezelni tudjuk. Így ha szabad helyet tudunk biztosítani, 
el lehet akár indítani a bölcsődét is, de tudni kell, hogy ez nem kötelező önkormányzati feladat. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Az előterjesztésben van egy súlyos mondat. A pályázati lap 
bizonyos adatainak kitöltése nem rajtunk múlik. Ezeken a helyeken a Központi Statisztikai Hivatal által 
megadott adatok szerepelek. Ezeknek az adatoknak az alapján nehezen igazolható a 
többletigényünk, mert az nem többlet férőhelyet jelent, hogy áthelyezünk két csoportot. A többlet 
férőhely igényünk nehezen igazolható. Másik dolog, hogy a fenntartási kötelezettség alapján nem 
tudható, hogy milyen változtatást fognak megengedni a Kismókus óvodánál. A pályázati kiírásban be 
kell nyújtani a tételes költségvetést, amit már elkészítettünk. Az engedélyezési eljárás és a kiviteli 
tervek során, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem tehet olyan előírásokat, amelyek megemelik a 
költséget. Ez a pályázat kimondottan csak férőhelybővítésre szól. 

Dékány András bizottsági elnök:  2016 márciusára készül el a tervezői költségvetés? 2015. 
szeptember 30-ig jogerős építési határozattal kellene előállni. Mi ennek az oka?  

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Elnézést kérek, ez elírás. 2015.03.19-ről van szó. 

Dékány András bizottsági tag:  Azon már túl vagyunk. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Tegnapra készült el a tervezői költségvetés. 

Kiss László bizottsági tag:  Ezt a javítást az előterjesztő befogadta? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez az elírás nem a határozatban van, hanem az előterjesztés 
szövegében. 

Kiss László helyettes bizottsági elnök:  A jelentősebb fejlesztést kivételes pályázatok útján fogjuk 
tudni megvalósítani, ezért nagyon fontos, hogy ezeket a lehetőségeket ragadjuk meg. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslat tehát úgy szól, hogy Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja támogatási kérelmét az óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatra és a szükséges önrészt 
34.728.715 Ft összegben Őrbottyán Város Önkormányzata biztosítja. A beruházásra a 2015. évi 
költségvetésben már elkülönített 25.500.000 Ft-ot 9.228.715 Ft összeggel egészíti ki, melynek 
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, a pályázati 
dokumentumok elkészíttetésére és a pályázat benyújtására.  

Kmetty Károly polgármester:  Erre csak abban az esetben van csak szükség, ha megnyerjük a 
pályázatot.  

Kiss László bizottsági alelnök:  Aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizo ttság alelnöke 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 Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
48/2015. (III. 20.) számú határozata az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt 
pályázatról 

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

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja támogatási 
kérelmét az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatra és a 
szükséges önrészt 34.728.715 Ft összegben Őrbottyán Város Önkormányzata biztosítja. A 
beruházásra a 2015. évi költségvetésben már elkülönített 25.500.000 Ft-ot 9.228.715 Ft 
összeggel egészíti ki, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

2.. Felhatalmazza a polgármestert, a pályázati dokumentumok elkészíttetésére és a pályázat 
benyújtására.  

  
 a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 

2. Egyebek 

Kiss László alelnök: Egyebekben van-e valakinek hozzászólása?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kiss László, a P énzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
alelnöke megköszönte a részvételt és az ülést 08.19  perckor bezárta. 

 

Kiss László       Béres István 

bizottsági alelnök        bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 


