
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2015. november 18-án, szerdán 8:00 órakor  

megtartott ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

106/2015. (XI. 18.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

107/2015. (XI. 18.) számú határozata a napirendi po ntokról  

108/2015. (XI. 18.) 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 

109/2015. (XI. 18.) 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 

110/2015. (XI. 18.) 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 

111/2015. (XI. 18.) 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 

112/2015. (XI. 18.) 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 

113/2015. (XI. 18.) számú határozata az Őrbottyán Közösségéért Csoport elnevezés ű, városi 
civil szervez ődés névhasználati kérelmér ől 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. november 
18-án, szerdán 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 

 Szántó Veronika bizottsági tag 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kiskuti Petra aljegyző 

 Kiszely Zoltán irodavezető 

 Batki Gabriella  gazdasági vezető 

 Balázsné Szalai Katalin óvodavezető 

 Rohfeld Anita jegyzőkönyvvezető 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

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

2.  Egyebek 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság 5 tagja van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Szántó Veronika 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 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 106/2015. (XI. 18 .) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 18-án, 
szerdán 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó Veronika bizottsági tagot 
választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek 
kiegészítése, módosító javaslata? Két napirendi pont helyett három napirendi pontunk lenne, a 2. 
napirendi pontként egy új előterjesztést kellene megtárgyalni,  az „Őrbottyán Közösségéért Csoport 
névhasználati kérelme” tárgyút. Aki egyetért, a napirendi pontok kiegészítésével, és ezzel a 
módosítással elfogadja a mai napirendet, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen szav azattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 107/2015. (XI. 18 .) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 18-án, 
szerdán 08:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

 
1.. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 

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

2.. Őrbottyán Közösségéért Csoport névhasználati kérelme 
3.. Egyebek 

 
Elfogadta. 

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 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Az előterjesztésben adóemelés szerepel. 2013-
ban emelt utoljára az önkormányzat kommunális adót, igaz? 

Szántó Veronika bizottsági tag : Mi nem tárgyaljuk az összegszerűséget, ez majd a Pénzügyi 
bizottság kompetenciája. Az előterjesztésben szerepel egy kommunális adó emelés, én szeretnék egy 
olyan javaslatot tenni a kommunális adó alóli mentességnél, hogy ha emelünk a kommunális adón, 
akkor a mentességnél a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresén – ami most 57 ezer Ft – 
változtatnunk kellene. A minimális összeget 70-75 ezer Ft-ra vagy az öregségi nyugdíj 
háromszorosára kellene emelni. Van, akinek ez sokat segítene.  

Kollár Sándor bizottsági tag : A 4. feltétel, amit nem említettünk, hogy ezt a mentességet  kérelmezni 
kell és nem alanyi jogon, automatikusan kapják meg az emberek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az összeget kössük az öregségi nyugdíjhoz, vegyük annak a 250%-át. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Akkor szavazzunk, hogy az „A”, „B”, „C”, javaslat 
közül mi az, amit elfogad a bizottság és Veronika javaslatáról is szavazzunk. Most csak a kommunális 
adóról beszéltem, mindegyikről külön fogunk dönteni. 

Szabó István alpolgármester : Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy miért pont ezek az 
összegek lettek meghatározva? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A javaslatba próbáltunk olyan összegeket beleírni, amelyeknél a 
többletbevétel megfogható. Egy kisebb emelést, egy úgymond maximális összegű és egy kettő közötti 
összegű került az anyagba.   

Kollár Sándor bizottsági tag : Én a fokozatosság elvét javaslom, hogy ne drasztikusan emeljük az 
adót, akkor amikor ezt indokolni kell. A másik oldalon ott van egy erőteljes nyomás és van egy jogos 
elvárás a képviselő testület irányába, hogy pl. a buszmegállókat hozzuk rendbe, az infrastruktúrát 
fejlesszük, különböző beruházásokat fejlesztéseket valósítsunk meg. Tulajdonképpen a helyi adók 
közül csak a kommunális adó az, ami a költségvetés tervezésénél fejlesztési bevételként tervezhető, 
ezt kell, hogy tudjuk kikommunikálni a lakosság felé. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke : Tehát döntenünk kell arról, hogy egyáltalán 
emelnénk-e az adó összegét, javasoljuk-e a képviselő testület az „A”, „B” vagy a „C” variációt. Vera 
javaslatáról pedig az után fogunk szavazni, miután az adóemelésről szavaztunk, mert azzal függ 
össze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 108/2015. (XI. 18 .) 
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 Ügyrendi Bizottsága a magánszemélyek 
kommunális adójának mértékét 17.000 Ft/ évben javasolja  a képviselő-testületnek meghatározni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 109/2015. (XI. 18 .) 
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 Ügyrendi Bizottsága azt javasolja  a képviselő-
testületnek, hogy a rendelet 7. § d) pontjában a mentességek felsorolásánál, az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-a legyen megállapítva jövedelemhatárként. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Telekadóval kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele, javaslata? Eddig volt 150 Ft/m2 most lenne 200 Ft/m2. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 110/2015. (XI. 18 .) 
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 Ügyrendi Bizottsága a telekadó mértékének 
belterületi telek esetében 200 Ft/m2/év, külterületi telek esetében 100 Ft/m2/év összegben történő 
megállapítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia : Még az iparűzési adót kell megbeszélnünk. Az előterjesztésben 
1,9%-ra történő emelés szerepel. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Ügyrendi Bizottságának 111/2015. (XI. 1 8.) 
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 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az iparűzési adó 1,9 %-ban 
történő megállapítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 112/2015. (XI. 18.) 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 rendeleténe k 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a rendelet-tervezetet:  

1.. a magánszemélyek kommunális adója mértékének 17.000 Ft/ évben történő 
meghatározásával, 

2.. a rendelet 7. § d) pontjában a mentességek felsorolásánál, a jövedelemhatárnak az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ában történő meghatározásával, 

3.. a telekadó mértékének belterületi telek esetében 200 Ft/m2/év, külterületi telek esetében 100 
Ft/m2/év összegben történő megállapításával, 

4.. az iparűzési adó 1,9 %-ban történő megállapításával  
 

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. napirendi pont: Őrbottyán Közösségéért Csoport névhasználati kérelme  

Szabó István alpolgármester:  Szombaton megalakult az utcabizalminak nevezett rendszer, melynek 
az ott jelenlévő tagok az Őrbottyán Közösségérét Csoport elnevezést adták. Ehhez a 
névhasználathoz szeretném a bizottság illetve a képviselő-testület támogatását kérni.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Én támogatom a névhasználat engedélyezését.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 113/2015. (XI. 18.) határozata az 
Őrbottyán Közösségéért Csoport elnevezés ű, városi civil szervez ődés névhasználati 
kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Őrbottyán 
Közösségéért Csoport az „Őrbottyán” nevet használja és a közösségi oldalon szervezett zárt csoport 
nevében az „Őrbottyán” szerepeljen. Az engedély a tevékenység folytatásának időtartamára szól, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Egyebek 

Kmetty Károly polgármester : Kérdezném, hogy a bizottsági tagok közül, valaki kapcsolatban van-e 
az őrbottyáni szülők facebook csoportjának a létrehozójával? Lakossági bejelentés van a 
névhasználatból, fel kellene hívni a figyelmüket a hely rendeletünkben foglaltakra.  

Szántó Veronika bizottsági tag : Szeretném jelezni, hogy megkerestem ennek a csoportnak az 
adminját és jeleztem, hogy a helyi rendeletünkbe ütköző az Őrbottyán név testületi engedély nélküli 
használata. Azt a választ kaptam, hogy tudják, mert Benedek Éva képviselő asszony többször jelezte 
ezt nekik, azt mondták folyamatban van ennek a facebook oldalnak a megszűntetése, amit én nem 
igazán tudok értelmezni, mert ez a folyamat egy kattintás lenne. Én is megkerestem őket, hiszen én 
vagyok az iskola szülői közösség elnöke. Igazából a csoportban nem történik semmi, gyermekeknek 
szóló műsorokat osztanak meg a tagjai egymás között. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
mondanivalója az egyebek napirendi pont keretében? 

Mivel több napirendi pont nem volt, Csernákné Szobo szlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság 
elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 08:26 ó rakor bezárta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Szántó Veronika 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


