
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2015. december 8-án, kedden 8:00 órakor  

megtartott ülésének 

Jegyzőkönyve 

117/2015. (XII. 08.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

118/2015. (XII. 08.) számú határozata a napirendi p ontokról  

119/2015. (XII. 08.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2016. évi munkatervér ől 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. december 
8-án, kedden 08:00 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  

 Benedek Éva bizottsági tag 

 Kollár Sándor bizottsági tag 

 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kmetty Károly polgármester 

Igazoltan távol:  Szántó Veronika bizottsági tag 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének előkészítése 

2. Egyebek 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati 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 117/2015. (XII. 0 8.) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. december 8-án, 
kedden 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági tagot 
választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
napirendi pontokról, melyet a bizottság 4 igen szav azattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 118/2015. (XII. 0 8.) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. december 8-án, 
kedden 08:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének előkészítése 

2. Egyebek 

Elfogadta. 
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1. napirendi pont: A Képvisel ő-testület 2016. évi munkatervének el őkészítése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Az első napirendi pontunk, a jövő évi 
munkatervünk. Ez egy tervezet, amit az élet és a feladatok felül fognak írni. Valakinek van javaslata, 
kérdése? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Azt szeretném mondani, hogy amint látjátok kicsit megcsappant a 
munkatervünk, tekintettel arra, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy nem tudtuk tartani a testület által 
elfogadott munkatervet. Kis mértékben saját magunk miatt, másrészről pedig a jogszabályi változások 
miatt, legjobb példa erre a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, amit az elmúlt 3 évben még nem 
sikerült ugyanabban az időpontban megtárgyalni, mert mindig pár nap eltéréssel írják ki, pont úgy, 
hogy a munkatervünkben szereplő időpontban nem tudjuk megtárgyalni. Ezért nem szerepel a 
munkatervben, persze a saját listánkban szerepelni fog. Ahogy Szilvia is mondta, ez egy tervezet, azt 
tesz bele a bizottság, amit szeretne. 

Benedek Éva bizottsági tag : Lenne néhány javaslatom, például a Harangok Napjának tervezetét azt 
rendelet szerint el kell fogadnunk, ezt valamikor áprilisban meg kell tárgyalnunk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Rakjuk az április 27-i ülésre a Harangok Napja programját? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A Művelődési ház beszámolója után szoktuk 
tárgyalni és az március 30., úgyhogy tehetjük az áprilisiba. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A katasztrófavédelem beszámolt már tavaly, tavalyelőtt is? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen tavalyelőtt januárban számolt be, tavaly akkor, amikor a 
rendőrség, ha jól emlékszem, akkor márciusban, de amint megérkezik a beszámolójuk, azonnal 
beterjesztjük, és akkor napirendre vesszük. 

Benedek Éva bizottsági tag : Javaslom, hogy az Óvoda beszámolót szeptemberre tegyük be még. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Decemberi ülés időpontjának megfelelő lesz a 14-e? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Igen a 14-e jó lesz. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Két olyan hónap van, ami lyukas, a június és az október. Valószínűleg 
akkor fogjuk tárgyalni a költségvetés módosítását, ott lesz a Bursa Hungarica is és valószínűleg lesz 
még néhány napirend. A munkatervben elfogadott napirendekhez képest mindig van néhány olyan 
előterjesztés, ami pluszban készül.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Sok mindent fog a testület ezeken kívül tárgyalni szerintem.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Aki a 2016. évre szóló munkatervet ezekkel a 
kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot 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-testületének Ügyrendi Bizottsága 119/2015. (XII. 0 8.) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évre szóló munkatervét a határozat melléklete szerint a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat  gyrendi Bizottságának 

119/2015. (XII. 08.) számú határozatához 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi munkaterve 

2016. január 27. szerda  

A 2015. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság 

A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

2016. február 24. szerda  

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2 019. évekre 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

Az alpolgármester és a bizottságok 2015. évi beszám olója  

Előterjesztő:    alpolgármester, bizottsági elnökök 

Előterjesztés készítője: alpolgármester, bizottsági elnökök 

Az előterjesztést tárgyalja:  valamennyi bizottság a saját beszámolóját  

2016. március 30. szerda  

A Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2015. évr ől 

Előterjesztő:    polgármester  

Előterjesztés készítője: Váci Rendőrkapitányság 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

A Művelődési Ház vezet őjének beszámolója a 2015. évi tevékenységr ől 

Előterjesztő:    Művelődési Ház vezetője 
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Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja:  Kulturális és Sport Bizottság 

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Civil szervezetek támogatása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság 

2016. április 27. szerda  

Harangok Napja programjának elfogadása  

Előterjesztő:  Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság; Kulturális és Sport Bizottság 

2016. május 25. szerda  

Zárszámadás Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásár ól 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2015. é vi bels ő ellenőrzéséről szóló jelentés 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: Adócsoport vezetője  

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekv édelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő:  Humánügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: aljegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

2016. június 29. szerda  

2016. szeptember 28. szerda  

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

Előterjesztő:  Óvodavezető 

Előterjesztés készítője: Óvodavezető 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

2016. október 26. szerda  

2016. november 30. szerda  
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2016. december 14. szerda  

A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő:   polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság  

2. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Az egyebek napirendben van-e kérdés, 
hozzászólás?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt, a bizottság eln öke az ülést 08:09 órakor bezárta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Benedek Éva 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


