
Őrbottyán Város Önkormányzat

Képviselő- testületének

2014. április 9-én 18:30 órakor

megtartott rendkívüli ülésének

Jegyzőkönyve

72/2014. (IV. 09.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőkről

73/2014. (IV. 09.) számú határozata a napirendi pontról

74/2014. (IV. 09.) számú határozata a pályázat benyújtásáról kisméretű műfüves pálya
építésére

75/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó
vállalásokról és felhatalmazásokról ~

76/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó
ri

vállalásokról és felhatalmazásokról

77/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó
vállalásokról és felhatalmazásokról

78/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó
vállalásokról és felhatalmazásokról

79/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó
vállalásokról és felhatalmazásokról



Jegyzőkönyv

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9-én, szerdán
18:30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 63.)

Jelen vannak: Cserepka András
Béres István
Benedek Éva
Gál Tibor
Kiss László
Lehoczky Enikő
Lévai Dávid
Kollár Sándor
Pittlikné Bóta Judit
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző

Csapó Károly
Kiszely Zoltán
Laki Zsuzsanna
Ofella Zoltán
Pócsik Zoltán
Szántó Veronika

Órbottyáni Csapatok SE
önkormányzati irodavezető
pénzügyi irodavezető
Tökmag Focisuli Sportegyesület
Tökmag Focisuli Sportegyesület
Pénzügyi Bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pont:

1.) Műfüves pálya építésével kapcsolatos pályázat beadásához szükséges testületi
kötelezettségvállalások és együttműködési megállapodások elfogadása

Cserepka András polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 9 fővel van jelen, ülésünk határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Kollár Sándor és Lehoczky Enikő képviselőtársakat. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen, O ellen
szavazattal, O tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítők választásáról az alábbi
határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7212014. (IV. 09.) számú határozata a jegyzőkönyv
hitelesítőkről
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
április 9-én 18:30 órakor tartandó rendkívüli ülés
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor és Lehoczky
Enikő képviselőket kéri fel.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Cserepka András polgármester: A meghívóban egy napirendet szerepeltettünk. A műfüves
pályával kapcsolatban több minden felmerült, ami miatt rendkívüli ülést-kellett összehívnom.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett a napirendi pontról az alábbi határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2014. (IV. 09.) számú határozata a napirendi pontról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
meghívóban szereplő napirendi pontot:

1. Műfüves pálya építésével kapcsolatos pályázat beadásához
szükséges testületi kötelezettségvállalások és
együttműködési megállapodások elfogadása

elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Cserepka András polgármester: A bizottsági üléseken elmondtam a határozatokkal
kapcsolatban kiegészítő javaslataimat. Kérem a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a
bizottsági javaslatokat.

Kollár Sándor képviselő: Javaslom, hogy a módosító javaslatok kerüljenek először
ismertetésre, ezek alapján el tudjuk mondani a bizottságok álláspontját.

Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A képviselő-testület korábbi határozatához volt egy módosító
javaslat, mely szerint a határozat szövege kiegészül azzal, hogy: "A pályázati önrészt a teljes
beruházási költség 30%-át, 9.750.000 Ft-ot + annak 10%-át az önkormányzat a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja céltartalékot képezve".

Cserepka András polgármester: Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssei
jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2014. (IV. 09.) számú határozata a pályázat benyújtásáról
kisméretű műfüves pálya építésére



Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 69/2014. (Ill. 26.) számú határozatát az
alábbiakra módosítja:

Őrbottyán Város Önkormányzata - együttműködve a Tökmag
SE és az Őrbottyáni KSE helyi labdarúgó egyesületekkel -
kisméretű, 20*40 (22*42 méter) méretű műfüves pálya építésére
pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.
A pályázati önrészt a teljes beruházási költség 30%-át,
9.750.000 Ft-ot + annak 10%-át az önkormányzat a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja céltartalékot
képezve.
Az Önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelelően 15 évre kötelezettséget vállal a műfüves pálya
fenntartására.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2014. április 10.
Kiss László képviselő
Műszaki Iroda, Szervezési Iroda

Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A következő módosító javaslat: "Felhatalmazza és utasítja a
polgármestert, hogy a pályázati biztosítékot utalja át a pályázati felhívásban szereplő
bankszámlaszámra" .

Kollár Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta ezt a javaslatot.

Pittlikné Bóta Judit képviselő: A Humánügyi Bizottság is.

Cserepka András polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.
j

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves
pálya építéséhez kapcsolódó vállalásokról és
felhatalmazásokról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító
indítványt, mely szerint:

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a pályázati
biztosítékot utalja át a pályázati felhívás ban szereplő
bankszámlaszámra.

elfogadja.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2014. április 10.
polgármester
Pénzügyi Iroda, Műszaki Iroda,
Jegyző
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Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A képviselő-testület kijelenti, hogy az előterjesztés mellékletét
képző együttműködési megállapodásban, pályázati adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozatban és a
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat megismerte és annak aláírására
felhatalmazza és kötelezi a polgármestert.
Ezt a javaslatot egyik bizottság sem támogatta. Ha most ez nem kap többséget, akkor nem
tudunk pályázni.

Kiss László képviselő: Jól értelmezem, ha ezt nem támogatja a képviselő-testület, akkor nem
tudunk pályázni. Ebben az esetben az eredetiről sem tudunk szavazni?

Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Most a módosításról szavazunk.

Benedek Éva képviselő: Továbbra is az az aggályom, hogy amennyiben a tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot aláírjuk, akkor elfogadjuk az együttműködési megállapodást. Nem
nem akarom elfogadni, csak ebben a formában nem tudom támogatni.

Cserepka András polgármester: Ezért mondtam azt, hogy ezt a nyilatkozatot egy
személyben nem tudom aláírni.
Aki ajavaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7612014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves
pálya építéséhez kapcsolódó vállalásokról és
felhatalmazásokról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító
indítványt, mely szerint:

A képviselő-testület kijelenti, hogy az előterjesztés .mellékletét
képző együttműködési megállapodásban, pályázati adatlaphoz
kapcsolódó nyilatkozatban és a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltakat megismerte és annak aláírására
felhatalmazza és kötelezi a polgármestert.

elfogadja.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2014. április 10.
polgármester
Pénzügyi Iroda, Műszaki Iroda,
Jegyző

Cserepka András polgármester: Az Önkormányzat vállalja a nyilatkozatban foglalt
előkészítő munkák elvégzését és annak költségét.

Cserepka András polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelésseI jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Örbottyán Város
7712014. (IV. 09.)
pálya építéséhez
felhatalmazásokról

Önkormányzat Képviselő-testületének
számú határozata kisméretű műfüves

kapcsolódó vállalásokról és

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító
indítványt, mely szerint:

Az Önkormányzat vállalja a nyilatkozatban foglalt előkészítő
munkák elvégzését és annak költségét.

elfogadja.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2014. április 10.
polgármester
Pénzügyi Iroda, Műszaki Iroda,
Jegyző

Cserepka András polgármester: Építési engedély köteles tevékenység esetén a képviselő-
testület hozzájárul a 15 éves jelzálogjog bejegyzéshez. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, O ellen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves
pálya építéséhez kapcsolódó vállalásokról és
felhatalmazásokról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító
indítványt, mely szerint:

Építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázati
adatJaphoz kapcsolódó nyilatkozat és a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat értelmében a képviselő-testület hozzájárul a 15 éves
jelzálogjog bejegyzéshez.

elfogadja.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2014. április 10.
polgármester
Pénzügyi Iroda, Műszaki Iroda,
Jegyző

Cserepka András polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja a módosító
indítványokkal együtt, kérem, kézfelemeléssei jelezze.
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Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2014. (IV. 09.) számú határozata kisméretű műfüves
pálya építéséhez kapcsolódó vállalásokról és
felhatalmazásokról

1.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogya 69/2014. (Ill. 26.) számú határozatát az
alábbiakra módosítja:

Őrbottyán Város Önkormányzata - együttmüködve a
Tökmag SE és az Őrbottyáni KSE helyi labdarúgó
egyesületekkel - kisméretü, 20*40 (22*42 méter) méretü
müfüves pálya építésére pályázatot nyújt be a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez.
A pályázati önrészt a teljes beruházási költség 30%-át,
9.750.000 Ft-ot + annak 10%-át az önkormányzat a 2014.
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja
céltartalékot képezve.
Az Önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelelően 15 évre kötelezettséget vállal a müfüves pálya
fenntartására.

2.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél kisrnéretű műfüves pálya építésére
irányuló pályázati eljárás során a pályázatban való
részvételhez szükséges 200 000 Ft összegü pályázati
biztosítékot a 2014. évi költségvetésben erre a célra
elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a pályázati
biztosítékot utalja át a pályázati felhívásban szereplő
bankszámlaszámra.
A képviselő-testület kijelenti, hogy az előterjesztés
mellékletét képző együttműködési megállapodásban,
pályázati adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozatban és a
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat
megismerte és annak aláírására felhatalmazza és kötelezi a
polgármestert.
Az Önkormányzat vállalja a nyilatkozatban foglalt
előkészítő munkák elvégzését és annak költségét.
Építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázati
adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozat és a tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat értelmében a képviselő-testület
hozzájárul a 15 éves jelzálogjog bejegyzéshez.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:
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2014. április 10.
polgármester

PénzügyiIroda,~űszakiIroda,Jegyző



Mivel több napirendi pont nem volt, Cserepka András polgármester megköszönte a
részvételt és a rendkívüli ülést 18:45 perckor bezárta.

Wi
KolIár Sándor
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

('~~SZiIVia
jegyző

~-~~epKaAmlras
polgármester

~\~~f-Q~~~
LehoczkyEnikö - -
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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