
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának  
 

2015. április 09-én, csütörtökön 8:00 órakor  

 
megtartott rendkívüli ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

 
59/2015. (IV.09.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
60/2015. (IV.09.) számú határozata a napirendi pont okról  
61/2015. (IV.09.) határozata az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor 
beszerzésének támogatásáról 
62/2015. (IV. 09.) határozata az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztvisel őinek 2015. évi 
illetménykiegészítésér ől szóló rendelet-tervezetr ől 
63/2015. (IV. 09.) számú határozata az önkormányzat  működtetésében lév ő Kvassay Jen ő 
Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2015. április 09-
én 8:00 órakor  megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  
 Benedek Éva bizottsági tag 
 Kollár Sándor bizottsági tag 
 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 
 Kmetty Károly polgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 
 Kiskuti Petra aljegyző 
 Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató 
 
Igazoltan távol:  Szántó Veronika bizottsági tag  

 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 

1. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 
2. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítése 
3. A Kvassay Jenő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának véleményezése 
4. Egyebek 

 
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom hogy a 
bizottság 4 tagja van jelen, határozatképes. Szántó Veronika jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérem Benedek Éva bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának  59/2015. (IV.09. ) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. április 09-én 
08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági tagot választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e  
észrevétel, amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a mai ülés napirendi pontjait elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontokról, melyet a bizottság 4 igen sz avazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 60/2015. (IV.09.)  
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat 

1.. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 
2.. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítése 
3.. A Kvassay Jenő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának véleményezése 
4.. Egyebek 

Elfogadja 

1. Napirendi pont: Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének 
támogatása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Nem először van a testület előtt ez a kérdés. Akik 
régóta képviselők, jobban tudják ennek az előzményét. Pályázaton nyert az egyesület egy fűnyíró 
traktort. Annak a támogatására kért a Sport Egyesület egy összeget, amit be kellene fizetniük. Nem 
vagyunk kötelesek támogatni, de a Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Kiss László benyújtotta ezt az 
előterjesztést és kéri a támogatást rá. Korábban is volt már erről szó, hogy megkapják a kért 
támogatást. Utána kellene nézni, hogy valóban kiutalásra kerül-e ez az összeg. Olyan információk 
keringenek, hogy az összeg már átutalásra került.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az én emlékeimet szeretném elmondani, hogy tavaly ugyanígy a civil 
szervezetek támogatásánál voltunk ugyanabban a szituációban, hogy az adott keret alacsonyabb volt, 
mint az igények. A sportegyesület támogatása is vissza lett véve egy jelentősebb összeggel amiatt, 
hogy folyamatban van ez a pályázat, és amennyiben ez a pályázat nyertes lesz, a 2013-as 
pénzeszközből ezt megfinanszírozzák. A képviselő-testület egy elvi hozzájárulást adott ahhoz, hogy 
amennyiben ezt a traktort megvásároljuk, visszakapják támogatásban. Utána ez a kérdés többször 
előkerült, senki nem tudta megmondani, hogy nyertünk vagy nem nyertünk. Amennyiben ezt a traktort 
megvásároljuk, ennek a tulajdonjoga elvileg át fog kerülni az önkormányzathoz. Ez is napirenden volt, 
miszerint ennek nincsen akadálya. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Használni mi használjuk, és ehhez lehet különféle kiegészítőket venni.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Én kb. 3 hete érdeklődtem egy magánbeszélgetésben, hogy mi ezzel a 
helyzet és senki nem tudott válaszolni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor valós, hogy nyert a sportegyesület a 
pályázattal? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Én felhívtam az MLSZ-t. Beszéltem az illetékessel, aki megerősítette, 
hogy igen valóban nyert a sportegyesület. Arra a kérdésemre, hogy fenntartják-e még ezt a 
határozatot, azt a választ kaptam, hogy igen. Egy támogatási nyilatkozatot kell az MLSZ-nek kiadnia 
az OTP felé, mivel ezt a pályázatot nem az MLSZ finanszírozza, hanem az OTP. Ők az OTP felé 
kiadták ezt a támogatási nyilatkozatot, az OTP pedig át is fogja utalni a KSE-nek ezt az összeget. 
Nem szükséges az önrészt felmutatni. A fűnyíró árának 70%-át a pályázat alapján támogatják, a 30% 
önrészt kell a KSE-nek biztosítania. A 30% az 403 944 Ft. Abban az esetben, ha másik fűnyíró kerül 
megvásárlásra és annak az ára nem annyi lesz mint amennyi a pályázatban meg van jelölve, akkor az 
arányos részt vissza kell utalni, ha viszont többe kerülne, a támogatás összege nem változik, az 
önrész összege emelkedik. Természetesen igazolnia kell a KSE-nek, hogy milyen fűnyírót vásárolt. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor a fűnyíró szervizelése a KSE-t fogja terhelni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. Az MLSZ ezt a pénzt az OTP-n keresztül a KSE-nek adja és 
ellenőrizni fogja, hogy valóban megvásárlásra került-e a fűnyíró. 

Kmetty Károly polgármester:  Kiegészíteném, hogy amennyiben mi is használni fogjuk a fűnyírót, 
akkor ennek a fenntartása logikusan meg fog oszlani köztünk, a KSE és az önkormányzat között. A 
tulajdonjog nem az önkormányzatot fogja illetni, hiszen a pályázatot a KSE nyerte meg.  

Benedek Éva bizottsági tag:  A költségvetésbe nem volt betervezve semmilyen címszóval?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szerintem nem. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Megnéztem, 1 120 000 Ft-ba kerül a fűnyíró, akkor az önrész is 
csökken gondolom. Érdemes lenne ezt kihasználni. Az adapter még plusz néhány százezer Ft.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Tulajdonképpen a lehetőségeink, hogy semmilyen 
formában nem támogatjuk illetve, a hiányzó önrészt az általános tartalékból finanszírozzuk illetve, 
hogy a civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázat keretében biztosítanánk. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Tekintettel arra, hogy ez a mi használatunkban lesz, én a civil keret 
terhére nem javasolnám, hanem fizessük ki az általános tartalék terhére, számla bemutatása után.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nem beszélve arról, hogy ilyen döntést nem tudunk hozni, amikor a 
civil szervezeteket még nem tárgyaltuk, hiszen a képviselő-testület még hozhat akár egy olyan döntést 
is, hogy nem támogatja semmilyen összeggel. Ellentmondásba keveredhetünk, ezért ezt a részét nem 
tartom működőképesnek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Amikor az előterjesztés elkészült, akkor a Kulturális és Sport Bizottság 
elnökével egyeztettem, mert az eredeti előterjesztésben mind a három opció benne volt.  

Akkor az ő javaslata az volt, hogy ne külön a tartalék terhére menjen, hanem a határozati javaslatban 
szereplő civil keret terhére. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ahogy Kollár Sándor is említette, még nem is 
tudjuk, hogy a civil szervezeteket milyen pénzösszeggel támogatjuk. Mi van akkor, hogy ha úgy 
döntünk, hogy a KSE-nek mégsem szeretnénk adni. Vannak ott most problémánk, nincsen IFI 
csapatunk stb. Azért biztos, hogy valamilyen szinten csökkentett összegű lesz a támogatásuk. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Kmetty Károly polgármester úr te nem tudsz átcsoportosítani saját 
hatáskörben? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezt a testületnek kell eldönteni. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A költségvetésben erre van lehetőség. Ez egy akkora összeg, amire a 
polgármester úrnak, fejlesztési kiadásokon belül van lehetősége átcsoportosítani. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha a fejlesztés alatt azt értjük, hogy volt egy olyan tételünk, amiben az 
útépítő kövek és hozzárendelt dolgok – ez egy 33 millió Ft nagyságrendű pénz – szerepeltek. Ez jelen 
pillanatban bebukott, így ott van egy olyan összeg, aminek terhére ezt meg lehetne tenni, amennyiben 
a képviselő-testület ezt jóváhagyja.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha a képviselő-testület egy olyan határozatot hoz, hogy nem az 
általános tartalék, hanem másnak a terhére, biztosítja ezt az összeget, akkor a következő 
költségvetés módosítást át tudjuk vezetni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Akkor a módosító javaslat úgy szól, hogy a bizottság a 
sportegyesület a fűnyíró traktor beszerzéséhez a támogatást, a fejlesztési keret terhére javasolja 
biztosítani.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nem tudom, hogy milyen egyéb elképzelések lennének.  A kiegészítők 
beszerzésével lehet, hogy még hasznosabbá lehet tenni. Nem tudom, hogy milyen lehetőségeink 
vannak. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Erre betervezésre került pénzösszeg. 

Benedek Éva bizottsági tag:  De ha meg tudjuk olcsóbban oldani. Az is kérdés, hogy a pályázatban 
lehet-e igényelni plusz összeget a kiegészítőkre? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A gép tartozéka a pályázati anyagban nem szerepel. 403 944 Ft-ról 
kell most dönteni. Akkor az a javaslat, hogy a bizottság a beszerzéséhez a fejlesztési keret terhére 
javasolja biztosítani a 403 944 Ft-ot? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor a határozati javaslat úgy szólna, hogy:  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzéséhez 403.944 Ft 
összeggel a fejlesztési keret terhére nyújtott támogatással járuljon hozzá. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontokról, melyet a bizottság 4 igen sz avazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 61/2015. (IV. 09. ) 
határozata az Őrbottyáni Községi Sportegyesület  fűnyíró traktor beszerzésének támogatásáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága azt javasolja  a 
képviselő-testületnek, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzéséhez 
403.944 Ft összeggel a fejlesztési keret terhére nyújtott támogatással járuljon hozzá. 

2. Napirendi pont: Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztvisel őinek 2015. évi 
illetménykiegészítése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A 2015.03.05-ei ülésen döntöttünk a költségvetés 
elfogadásáról, és a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről. Emiatt rendeletet kell alkotni. Kérdés 
hozzászólás van-e ezzel kapcsolatosan?  Akkor kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 62/2015. (IV. 09. ) 
határozata az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők 2015. évi 
illetménykiegészítésér ől szóló rendelet-tervezetr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló 
rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

3. napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának 
véleményezése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Az előterjesztés arról szól, hogy az iskolában 
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek is járnak, két gyermekről van szó. Ennek alapján 
szakmai alapdokumentumot ki kell egészíteni. Bővülne az iskola alapfeladata, ezzel a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált ellátási feladatával, ami fő kategórián belül lenne kiegészítve. Aki az alap 
dokumentum módosításával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 63/2015. (IV. 09.) számú határozata a z 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kvassay Jenő Általános 
Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges 
bővítésével egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata 
főkategórián belül, autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.   

4. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egyebekben van-e valakinek hozzászólása?  

Mivel több napirendi pont nem volt Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 08:25 órakor bezárta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia    Benedek Éva 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


