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131/2015. (XI. 27.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
132/2015. (XI. 27.) számú határozata a napirendr ől 
133/2015. (XI. 27.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. november 27-én, szerdán 07:34 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 
 Lebek Péter    bizottsági tag 
 Dékány András    bizottsági tag 
 Szántó Veronika   bizottsági tag 
 Kmetty Károly    polgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra     aljegyző 
 Benedek Éva    képviselő 
 Terékiné Hulvej Tünde   adócsoport vezető 
 Rohfeld Anita    jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol:  Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 
    
 
Meghívó szerinti napirendi pont: 
 
1. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással 

összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Kollár Sándor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Dékány Andrást bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
131/2015. (XI. 27.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. november 27-én, pénteken, 07:34 órakor tartandó rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül 
Dékány András bizottsági tagot választja. 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontról, 
amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszav azattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 132/2015. (XI. 27.) számú határozata a napirendr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. november 27-én tartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

Napirendi pont: 

1. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

1. napirendi pont: Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról 
és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

Benedek Éva képvisel ő: Elnézést szeretnék kérni mindenkitől a plusz program miatt, de mivel a 
legutóbbi testületi ülésen a szavazás alapján kiderült, hogy a 7-en támogatták volna az adóemelést, 
csak a mértékben nem tudtunk megegyezni, ezért javaslatot tennék egy kompromisszumos emelésre.  

Kollár Sándor elnök : Igazából két dolog szerepel az előterjesztésben, egyszer összeg szerint az 
adóemelésre tett javaslat, mely szerint a kommunális adót 16.000 Ft/évre emeljük meg, másrészt 
visszakerült a 250%-os javaslat, van-e egyéb kérdés? 

Dékány András bizottsági tag:  Javaslom, hogy a lakosság felé indokoljuk meg jobban a kényszerű 
emelést és a döntésünket, hangsúlyosan hivatkozzunk a gazdálkodás biztonságának megteremtésére 
és a szociális ellátás szempontokra. 

Kollár Sándor elnök: Van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatosan. Szavazhatunk-e 
egyben az egészről? Ha igen, akkor kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezete 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
bizottságának 133/2015. (XI. 27.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől 
szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének  módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága az 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással 
összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

Mivel a rendkívüli ülésen több napirendi pont nem v olt Kollár Sándor a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke a rendkívüli ülést 07:38 órakor bezárta.  

 

Kollár Sándor      Dékány András 
bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


