
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2015. november 3-án, kedden 8:00 órakor  

megtartott ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

101/2015. (XI. 03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

102/2015. (XI. 03.) számú határozata a napirendi po ntokról  

103/2015. (XI. 03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 
szóló 4/2015. (II. 6.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról  

104/2015. (XI. 03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2014 . ( 
VI. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

105/2015. (XI. 03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat törzskönyvi 
nyilvántartásának módosításáról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. november 
3-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 

 Kiskuti Petra aljegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 Kiszely Zoltán irodavezető 

 Batki Gabriella  gazdasági vezető 

 Balázsné Szalai Katalin óvodavezető 

Igazoltan távol:  Szántó Veronika bizottsági tag 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Költségvetési rendelet módosítása 

2. Vagyonrendelet módosítása 

3. Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása 

4. Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság 4 tagja van jelen, Szántó Veronika jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem Könczölné Bulyáki Mónika 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 101/2015. (XI. 03 .) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 3-án, 
kedden 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági 
tagot választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek 
kiegészítése, módosító javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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 102/2015. (XI. 03 .) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 3-án, 
kedden 08:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1. Költségvetési rendelet módosítása 

2. Vagyonrendelet módosítása 

3. Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása 

4. Egyebek 

Elfogadta. 

1. napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítás a 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Jogszabály alapján is szükséges a rendeletünk 
módosítása, gazdasági vezető elkészítette a rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Van-e 
kérdése ezzel kapcsolatban valakinek?  

Benedek Éva bizottsági tag : Néhány kérdést szeretnék feltenni, a felhalmozási költségvetésről 
szeretnék kérdezni. A működési költségvetésben a felhalmozási költségeket a táblázatból nem tudom 
kiolvasni, nem tudom, hogy bennem van-e a hiba.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A második melléklet intézményenként szól a felhalmozás és 
működés megoszlásról. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Tehát ha én ezt összeadnám, akkor megkapnám a helyes összeget?  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Nem szabad összeadni azokat az összegeket, mert a 
intézmények azok meg vannak finanszírozva,  maximum a saját bevételeit adhatod hozzá. A 
táblázatból ezek kiolvashatók. 

Benedek Éva bizottsági tag : Második paragrafusban van ez a támogatásként átadott összeg, ami az 
eredeti illetve a félévkor módosított rendeletben is nagyságrendileg nagyobb összeg volt.   

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az előterjesztésbe véletlenül csak a most hozzáadott összeg 
szerepel. Ez egy elírás, a helyes összegek a hivatal tekintetében 112.203 e Ft, a művelődési ház 
tekintetében 32.745 e Ft. Javítjuk. Köszönjük az észrevételt. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A harmadik mellékletben ott vannak az előző módosításnak az 
összegei is, és ezek az összegek nem egyeznek az előző módosítás összegeivel. Ha megnyitom a 
honlapról az előző módosítást és nézem a harmadik mellékletet, a módosított előirányzat 128.124, itt 
az eredeti 126.864. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Meg fogjuk nézni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A 957.196 az jó, az előtte lévő K1-től K6-ig nem jó. A végösszegek jók. 
Vagy akkor a honlapra rossz dokumentum van feltöltve. Majd ezt nézzük meg. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Rendben ezt megnézzük. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A 17 és fél millión belül 6 és félmillió a banki és egyéb költségek. 
Ezekre ilyen sokat kell betervezni?  
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Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az önkormányzatnál a biztosítások, a banköltségek és a fizetendő 
áfa összegeknél muszáj átcsoportosítást végrehajtani. Sok fordított Áfás befizetésünk van és azért 
szükséges a 11 millió Ft. Biztosítás, bankköltség és ez az Áfa az a három tétel, ami kiadja ezt az 
összeget. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  És az iskolánál? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az iskolánál a közüzemi díjak 6 és fél millióval már most 
meghaladják az eredeti előirányzatot.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Meg tudjuk majd ezt nézni, hogy havonta hogyan történik a leolvasás? 
Vagy átalányt fizetünk? Hol csúsztunk el? Vagy miért csúsztunk el? 

Kollár Sándor bizottsági tag : Akkor ez a túllépés miből áll, csak a közüzemi számlákból? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Nem ez nem csak közüzemi, hanem a dologi kiadásoké is. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nyilvánvalóan az új szellőzőnek is olyan fogyasztása van, ami eddig 
nem volt. A tornaszoba az óvodánál van ugye és az iskola használja? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Egyéb kérdés? Én szeretném megkérdezni, az 
előterjesztés kettes pontjában fel vannak sorolva az előirányzat átcsoportosítások. Tudomásom 
szerint az óvoda dolgozói írtak egy levelet, melyben kértek egy egyszeri kiegészítést. Ez akkor az a 
25.000 forintos kiegészítés? Jól értettem-e azt, hogy akkor ezt a pénzmaradványt minden intézmény 
tekintetében jóvá kellene hagyni?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A levélben nem jelöltek meg összeget az óvodai dolgozók. A 
pénzmaradványt illetően, pedig az az álláspont, hogy vagy minden intézménynél jóvá van hagyva 
vagy egyiknél sem.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az Önkormányzatnak van pénzmaradványa azért is írtam, hogy 
az Önkormányzat pénzmaradványa. A költségvetésben az Önkormányzat pénzmaradványát 
tervezzük, tehát az intézményeknek nem adunk vissza alaphangon. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Maguk a dolgozók differenciálva vannak? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Azt nem tudom. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Arra utal a kérdés, hogy ki mennyit fog kapni? Az nincs meghatározva, 
ez mindig az intézményvezetőnek a hatásköre. Erre irányult a kérdés? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Ez benne is van a szövegben, hogy ez nem a mi feladat és 
hatáskörünk, hanem az intézményvezetőé.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Ha elosztjuk az érintett intézményre eső keretet az intézményben 
dolgozók számával akkor ugyanazt az összeget kapjuk? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Mi nem abból számoltuk, hogy mennyi összeget kapnak, hanem 
amennyi a pénzmaradvány. Nem előirányzat maradvány, hanem pénz maradvány. Nekik nem lett 
leutalva a tavalyi évben az, ami egyébként költségvetésben jóvá lett hagyva, tehát csak azt a pénzt 
hagyhatjuk jóvá, ami egyébként ki lett utalva az intézménynek. Jóváhagyunk az intézményeknek egy 
költségvetést, de nem egy az egyben kapják meg a pénz. Mindig annyit kapnak, amennyire éppen 
szükségük van, hogy legyen valamennyi még a számlájukon. Lehet, hogy év végén nem annyi az 
előirányzat maradványuk, mint a pénzmaradványuk, hiszen nincs leutalva a teljes költségvetésük. 

Kmetty Károly polgármester : Ez a történet a levél miatt indult el, mert a sajtóban, TV-ben 
beharangozták mindazon kisegítő dolgozóknak az egyszeri támogatását, akik a KLIK-nek a 
hatáskörébe tartoznak. Az óvodai dolgozók nem oda tartoznak. Miután a levelet megkaptuk 
megnéztük, hogy milyen módon tudnánk megoldást találni.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Hogyan állunk az idei elképzelésekkel, beruházásokkal? Amit 
beterveztük, azokból mi valósult meg?  Milyen kézzelfogható beruházásokkal javul az idei 
teljesítményünk? Úgy általában, javul-e?  

Kmetty Károly polgármester : Amit beterveztünk és meg szerettünk volna csinálni, az a torna szoba, 
a szellőzés, a kamerarendszer az ITT pénzéből van, de végül is az is benne van a költségvetésben. 
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Kollár Sándor bizottsági tag : Az egyensúlyt ez a 60 millió Ft javítja? Mert, ha most módosítunk, 
akkor ez nem volt benne az eredeti költségvetésben. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az eredetiben nem volt benne, de a júniusiban már benne volt. 
Most csak egy technikai módosítást hajtottunk végre. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Van-e valakinek még kérdése? Ha nincsen, 
akkor kérem, hogy aki a rendelet tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja, 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-testülete Ügyrendi Bizottságának 103/2015. (XI. 03 .) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. (II. 
6.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló tervezetet a 2. § kijavításával:  

„A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat bevételi előirányzata terhére irányító szervi 
támogatásként az általa irányított költségvetési szervek részére 144 
948 e Ft előirányzatot biztosít, melyből 

a) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal  112 203 e Ft, 

b) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán 32 745 e Ft.” 

A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

2. napirendi pont: Vagyonrendelet módosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : 2014. szeptember 26-i ülésén a képviselő 
testület a vagyonrendeletéből hatályon kívül helyezte a vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezéseket. 
A GAMESZ megalakításával az ingatlan illetve az ingó vagyonra vonatkozó vagyonkezelés azok 
átadása nélkül nem valósítható meg. Ennek alapján a vagyon rendeletünk módosításra kerülne. Ha jól 
érzem ez csak technikai dolog. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Bizonyos szemszögből technikai, mert alapvetően azt a célt szolgálja. 
Ugyanakkor a rendelet érdemi, tartalmi módosítása négy paragrafuson keresztül. Igen, alapvetően azt 
a célt szolgálja, hogy a vagyonkezelésbe adás megvalósulhasson, viszont nem csak a GAMESZ 
tekintetében, hanem bármilyen más jövőbeni tevékenységünkhöz is szükséges lehet adott esetben. 

Benedek Éva bizottsági tag : A 16/C paragrafus (2) bekezdése tartalmazza, hogy a polgármester 
mire jogosult az ellenőrzés keretében. Nekem kicsit furcsa ez, hogy a polgármester jogosult 
ellenőrizni. Nem lehetne, hogy itt az önkormányzat vagy az önkormányzat megbízottja szerepeljen? 
Nekem ez az egy személyhez kötés kicsit furcsa. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Ez a megfogalmazás azt is jelenti, hogy a polgármester vagy a 
megbízottjai eljárhatnak az ügyben, ellenőrizhetnek.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ez a rendelet tervezet ez egy javaslat, ha bizottság vagy a testület más 
szervet szeretne megjelölni, akkor megteheti. Gyakorlati oldalról néztük ezt az előterjesztés 
készítésekor. Nekünk ez a javaslatunk, de természetesen más döntés is születhet. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ha ez a megfogalmazás azt is jelenti, hogy a polgármester az 
ellenőrzési jogosultsága keretében megbízhat más személyt ennek az elvégzésével, akkor nekem így 
jó. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Ezt a hatáskört telepíteni kell és, ha ez a polgármester,  akkor a 
polgármester  bármilyen segítséget igénybe vehet, de ő a  felelős az ellenőrzésért.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Elfogadható ez így? 

Benedek Éva bizottsági tag : Ha ez azt jelenti, akkor jó. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Egyéb kérdés, hozzászólás? 

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-testülete Ügyrendi bizottságának 104/2015. (XI. 03 .) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2014 . (VI. 2.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 
vagyonáról szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  

3. napirendi pont: Az önkormányzat törzskönyvi nyil vántartásának módosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Erre a módosításra azért van szükség, mert a 
nyilvántartás utolsó módosításai során a kormányzati funkciók felsorolásából két funkció kimaradt. 
Ezeket a feladatokat az önkormányzat ellátja. A hiányosságot észlelve az előterjesztés elkészült. A 
törzskönyvi módosítást a testületnek el kell fogadnia 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A kormányzati funkciók átvezetéskor két szám nem lett átvezetve, a 
hibát észlelve, szeretnénk javítani, a felsorolást kiegészíteni. 

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-testülete Ügyrendi bizottságának 105/2015. (XI. 03 .) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat törzskönyvi nyilvántart ásának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását úgy módosítja, hogy az önkormányzat által ellátandó 
feladatok közé felveszi a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a 096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókat. Felkéri a jegyzőt, hogy 
intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

4. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia elnök : Egyebek napirend keretében van-e valakinek mondanivalója? 
Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

Mivel több napirendi pont nem volt, a bizottság eln öke az ülést 08:29 órakor bezárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Könczölné Bulyáki Móni ka 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


