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Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 
fővel van jelen, határozatképes. Kiss László jelezte, hogy hamarosan itt lesz.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szeretném a képviselő-testületnek bemutatni Batki Gabriellát. Ő a 
gazdasági vezető januártól. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Fővárosi Intézmény Hálózatból jöttem. Közel 20 évig egy 
intézményben dolgoztam. Közgazdász főiskolai illetve mérlegképes könyvelői végzettségem van. 

Kmetty Károly  polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésére Kollár Sándor képviselőt javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 40/2015. (III. 05.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 05-én 16.00 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor képviselőt választja.  

Kmetty Károly  polgármester: Továbbiakban bemutatnám még Czeba Judit jegyzőkönyvvezetőt és 
Gábori Tímea közterület felügyelőt. 

Kmetty Károly polgármester:  Napirend előtt kíván-e valaki szólni? 

Szabó István képvisel ő: A vállalkozói fórummal kapcsolatban körülbelül 70-80 vállalkozó jelezte, 
hogy részt kíván venni a rendezvényen.  Szeretném még bejelenteni, hogy a Tarsolyos Baráti Kör 
Hagyományőrző Egyesület nem szeretné a település költségvetését terhelni, látva a költségvetési 
számokat, ezért nem indul a pályázaton. A rendezvényeken ettől függetlenül részt fog venni. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Korábban jeleztem a tél folyamán a járdaszegély rossz minőségét. Ezek 
mikor lesznek javítva? 

Kmetty Károly  polgármester: Annak idején gazdasági program lakossági tájékoztatóján felhoztam 
ezt a témát is, azonban ennek javítási lebonyolítása nem olyan egyszerű. Nem megfelelő anyagból 
készült el a járdaszegély annak idején és a sózástól tönkre ment. Ezeknek a kiváltása komolyabb 
munkával jár, hosszabb időt igényel és nagyobb költséggel jár. Fogunk ezzel foglalkozni, de közel 
sem egyszerű ez a kérdés. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Említetted, hogy a vállalkozó nem úgy tette rendbe, ahogy kellett volna. 
Sikerül-e felelősségre vonni őt? 

Kmetty Károly  polgármester: Azok a műszaki ellenőrök nem úgy képviselték a megbízó érdekeit, 
ahogy elvárható lett volna. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a problémát 
orvosoljuk. 

Cserepka András képvisel ő: Általánosságban beszélünk erről. A Polgármester úr úgy fogalmazott, 
hogy a műszaki ellenőrök. A vácbottyáni járdának volt-e műszaki ellenőre, ha volt akkor miért nem 
kérjük rajta számon. Két részre kell bontani véleményem szerint ezt a problémát. Az egyik, hogy 
amikor elvégzik a munkát be kellene jelenteni a Hivatalnál, a másik, hogy a lakosság jelezze, ha 
problémát lát a kivitelezés során az Önkormányzatnak. Utólag már tényleg nehéz lépni.  A kárelhárítás 
igen nyögve-nyelős.  

Kmetty Károly  polgármester: Úgy gondolom, hogy szabályozást kell arra hozni, hogy a közművek 
jelentsék a munkálatok befejezését. Olyan megállapodást kell kötni, hogy az önkormányzat saját 
hatáskörében és költségén rendbe hozza a keletkezett kárt és tovább számlázza a felelősnek. A 
napirendekkel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele? Amennyiben nincs, a napirendet szavazásra 
tenném fel. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a napirendi pontokról az aláb bi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 41/2015. (III. 05.) számú határozata a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 05-én 16.00 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Nyílt ülés keretében: 

1. Szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálása 

2. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása a 2016-2018. évekre 

3. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

1. Napirendi pont: A szolgálati lakás bérleti kérel em elbírálásáról 

Kmetty Károly polgármester: A Humánügyi Bizottság tárgyalta és a határozatot elfogadásra 
javasolja. Kérdezem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban lenne-e kérdésük.  

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 42/2015. (III. 05.) számú határozata 
Gábori Tímea közterület-felügyel ő Őrbottyán, Rákóczi F. utca 78. alatti önkormányzati lakás 
bérletére irányuló kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc 
utca 78. szám alatt található 46,6 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Gábori 
Tímea közterület-felügyelő részére 2016. február 28-ig. A bérleti díjat Őrbottyán Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 2/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelet alapján havi 27 100 Ft/hó összegben 
állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a kérelmezővel megkösse. 

2. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2 018. évekre 

Kmetty Károly polgármester:  A bizottságok támogatták, módosító javaslat nem érkezett. Kérdezem 
a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés hozzászólás nem 
hangzott el. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 43/2015. (III.05.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 201 6-2018. évekre 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a 2016-2018. 
évekre vonatkozóan saját bevételeit a határozat 1. melléklete és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg. 

3. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  

Kmetty Károly  polgármester: Minden bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést.  

Benedek Éva képvisel ő: Humánügyi Bizottságnak volt módosító javaslata miszerint civil szervezetek 
keretét 5.3 millió Ft-ra, és egyházakét 700 ezer Ft-ra emelje  meg a testület  az általános tartalék 
terhére, összesen 6 millió Ft összegben.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy 1,2 
millió Ft kerüljön elkülönítésre a Polgárőrségnek, mivel külön soron nem lehetett megjeleníteni. A 
végleges javaslat az volt, hogy 3,5 millió Ft-ot amit a civil szervezeteknek és az alapítványoknak 
terveztünk be, emeljük meg 1.2 millió Ft-tal, így lett ez összesen 4,7 millió Ft. Ezt elfogadta többséggel 
a bizottság. A műfüves pálya építésének önrészét, 11 millió Ft-ot  az általános tartalék terhére 
javasolja a bizottság elkülöníteni. 

Kmetty Károly  polgármester: Először a Humán Bizottság javaslatát vitassa meg a Képviselő-
testület. 

Dékány András képvisel ő: A legutóbbi Pénzügyi Bizottsági ülésén a műfüves pálya kapcsán 
felmerült kérdésnek utánanéztem. Az akkori szavazásnál tartózkodtam a 11 millió Ft tartalék terhére 
történő felhasználásáról, látva a költségvetés helyzetét.  
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Ezzel kapcsolatban megtudtam, hogy nem kötelező ebben az évben megépíteni a pályát, lehet kérni 
halasztást. Ha a testület úgy dönt, hogy biztosítja a fedezetet, azonban a költségvetés mégsem tud 
helytállni, súlyos kötbéreket kötnek ki. Ha a szerződésben ez megvalósul, benne foglaltatik majd, hogy 
kötelező lesz üzletszerűen ezt hasznosítani, azaz bérbe kell adni. Az alapvető karbantartás fedezetét 
elő kell teremteni. A környéken Őrbottyánnak van egyedül füves pályája. Arról beszélünk, hogy a 
tartalék egynegyedét szeretnénk erre felhasználni. Nem vitatni akarom a kérdést, csak szélesíteni 
szeretném a látókörünket. A tartózkodásomat továbbra is fenntartom. Nem tudunk a tényleges 
működési költségről semmit. Erre elkölteni a tartalékunk egynegyedét, ez eléggé kockázatos.  

Kiss László képviselő megérkezett 16.22 órakor. 

Benedek Éva képvisel ő: Az általános tartalék addig lesz ott, amíg el nem költjük. Amíg szerződést 
nem kötöttünk az MLSZ-szel, Andrással egyetértve én is úgy gondolom, hogy visszaléphetnek a 
szerződéstől. A 11 millió Ft-ot, úgy gondolom, hogy nem kellene megcímkéznünk. 

Kmetty Károly  polgármester: További észrevétel? 

Kiss László képvisel ő: Két javaslatot tennék. Nem boncolnám tovább ezt a témát. Pénzügyi 
Bizottság ülésén elmondtam, hogy be kellett volna tervezni a műfüves pályára szánt pénzt, ezért én 
továbbra is javaslom, hogy a testület különítsen el erre 11 millió Ft-ot az általános tartalék terhére. Ez 
összeg a felső határ, ez csak kevesebb lehet. Ezzel a pályázattal kapcsolatosan név szerinti 
szavazást szeretnék kezdeményezni. Másik téma, civil szervezetek esetében 3,5 millió Ft-hoz 1,5 
milliót javasolnék hozzácsatolni és az egyházak esetében még 500 ezer Ft-ot.  

Kmetty Károly  polgármester: Haladjunk témánként. Műfüves pálya kapcsán van-e valakinek még 
észrevétele? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: El kellene gondolkodnunk, hogy 2016-ra is ki lehet tolni a 
futballpálya építését, akkor a fontossági sorrendben kellene haladni. Bele kell gondolni, hogy 
penészednek a falak az iskola tornatermében, emiatt lavórok vannak ide helyezve. Az 
Önkormányzaton a felelősség, ha ott egy gyermek megsérül. A gyerekek nem tudnak az étkezőben 
leülni. Mérlegelnünk kellene, hogy 11 millió Ft-ot elkülönítünk a műfüves pályára vagy megoldunk 
sürgősebb problémákat. Fontossági sorrendet az idei évre fel kell állítani. 

Kmetty Károly  polgármester: Egyetértek azzal, hogy a jogbiztonságot az szolgálja, ha egy korábban 
egy másik képviselő-testület által elfogadott határozatot tovább kellene vinni. Ugyanakkor látva azt, 
hogy a pályázatot nem feltétlenül kell visszamondani, látva, hogy a költségvetésünk nem áll igazán jól, 
azt javasolnám, hogy az idei évről halasszuk jövő évre a pálya építését. Ezzel kapcsolatban 
csatlakoznék a  név szerinti szavazás kéréséhez, tekintettel arra, hogy legalább két képviselőnek kell 
kezdeményezni.  

Kiss László képvisel ő: Tegyük hozzá, hogy András elmondta, egy telefonos beszélgetés kapcsán, 
hogy 2016-os évre el tudjuk ezt tolni. Ez nem egy hivatalos állásfoglalás. Az MLSZ az idei évben 
kívánja ezt megvalósítani. Döntött a testület egy beruházásról a tavalyi évben, véleményem szerint a 
Képviselő-testület részéről kötelességünk ezt a pénzt elkülöníteni.  

Dékány András képvisel ő: Honnan tudjam, hogy 11 millió Ft a teteje és ennél csak kevesebb lehet. 
Ez benne van a levélben?   

Kiss László képvisel ő: Erről a korábbi tájékoztatásokban volt szó. 

Kollár Sándor képvisel ő: Most jelzem, hogy nem tudom, hogy ezen kívül mennyi probléma van 
ebben a költségvetésben, tájékozatlanságunk miatt, előfordulhat, hogy nem a megfelelő döntést 
fogjuk hozni. Az Ügyrendi Bizottság ülésén kértem, hogy kapjunk egy olyan tájékoztatási anyagot, 
amely tartalmazza 171 millió Ft-os fejlesztési kiadást, aminek része kell, hogy legyen ez a 11 millió Ft, 
amiről vitázunk. Ez a döntés az Ügyrendi Bizottság ülésén keletkezett. Én a mai napig nem kaptam 
ilyen dokumentumot. Délelőtt beszéltem az Ügyrendi Bizottság elnökével. Úgy hallottam, hogy van új 
anyag, amit én a mai napig nem kaptam meg.   Amikor egy költségvetésről döntök, szeretem, hogy ha 
valamilyen szinten, legalább fő vonalakban tájékozott vagyok. Tájékozatlannak érzem magam. Ezért 
is fogok úgy dönteni, ahogy. Ez a műfüves pályára is vonatkozik.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Elnézést kérünk.  

Cserepka András képvisel ő: Nem szeretném húzni az időt. A bizottsági üléseken elmondtam az 
szakmai álláspontomat. Megnéztük, mert én sem voltam biztos az előzményekkel. A 11 millió Ft az 
általános tartalékból volt biztosított. Amit a polgármester úr mondott módosított javaslatot 
támogathatónak tartom. A képviselő-testület az idei és a jövő évi lehetőséget is fogja látni és fogunk 
majd két-három mondatot szólni, hogy milyen lehetőségeket látunk az idei költségvetésünkben. Az 
idei állami támogatás ellenére a költségvetésünk csökken, aránytalan a tavalyi évhez viszonyítva.  
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A fejlesztések nagy részben a tavalyi év támogatásaiból és a pénzmaradvány tartalékát fedezhető. 
Ráadásul a műfüves pálya további költségeket fog generálni és ráadásul nem kötelező feladat.   

Kiss László képvisel ő: Reflektálnék Cserepka András felvetésére. Amennyire visszaemlékszem az 
elmúlt évekre, mindig támogattuk az iskola és egyéb intézmények fejlesztését. Ez olyan fejlesztési 
lehetőség, ami a mozgás tekintetében egy kiugrási pont lehetne. Lehet vitatkozni a működési 
költségről, de kiemelném, hogy rentábilis tudna lenni és bevételt is tudna generálni. Ezt szerettem 
volna elmondani. Döntsön a képviselő-testület belátása szerint. 

Kmetty Károly  polgármester: Két javaslat van. Az egyik, hogy a költségvetésben címkézetten 
különítsünk el a műfüves pályára 11 millió Ft-ot, a másik, hogy vegyük ki az idei programból és a jövő 
évi költségvetésbe tegyük be. 

Benedek Éva képvisel ő: A harmadik pedig, hogy nem emeljük ki a tartalékból, nem döntünk róla és 
nem címkézzük meg.  

Dékány András képvisel ő: Érveljetek a 3. javaslat mellett. 

Benedek Éva képvisel ő: Előfordulhat, hogy az Önkormányzat pénzhez jut és akkor abból lehet 
finanszírozni. 

Dékány András képvisel ő: Benedek Éva képviselő javaslata alapján, meddig van lehetőségünk 
dönteni az időpontról? 

Kiss László képvisel ő: Nagyban múlik azon, hogy az MLSZ-nek milyen elképzelései vannak. Azt a 
tájékoztatást kaptuk tőlük, hogy 2015-ben szeretnék megvalósítani. Ezt az évet tűzték ki. Ha a 
Képviselő- testület úgy dönt, hogy nem tudja felvállalni ezt a beruházást, a reakciót előre nem tudom 
megmondani. Azt sem tudom megmondani, hogy mitől lesz jobb a 2016-os év. Ezért nem tudom 
támogatni ezt a megoldást. 

Benedek Éva képvisel ő: Sok a bizonytalanság járjuk körbe a két lehetőséget, hogy halasszunk vagy 
ruházzunk be. Ha kell, a következő ülésre járjuk körül ezt a dolgot. Most ne döntsünk a pályáról, 
hanem a pénzről döntsünk. 

Kiss László képvisel ő: Ha kapunk egy hivatalos megerősítést, hogy tavasszal szeretnénk 
megcsinálni, akkor nyúljunk hozzá a tartalékhoz. Mitől jobb ha áprilisban nyúlunk hozzá? Be kellett 
volna tervezni a költségvetésbe. 

Kmetty Károly  polgármester: Az első módosító javaslat, hogy célzottan kerüljön be 11 millió Ft 
műfüves pálya megépítésére, az általános tartalék terhére. Név szerint szavazunk. 

Benedek Éva:  Nem 

Cserepka András:  Nem 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Nem 

Dékány András: Nem 

Kiss László:  Igen 

Kmetty Károly:  Nem 

Kollár Sándor:  Nem 

Lehoczky Enik ő:  Igen 

Szabó István:  Nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 2 igen, 7 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 44/2015. (III. 05.) számú határozata , a 
műfüves pálya megvalósítására szolgáló önrész biztosí tásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot, mely szerint a műfüves 
pálya megvalósítására szolgáló önrészt 11 millió Ft-ot, az általános tartalék terhére elkülönítetten 
biztosítja,  

nem fogadta el.  
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Kmetty Károly  polgármester: A másik módosító javaslat, hogy tegyünk lépéseket annak érdekében, 
hogy a műfüves pálya megvalósítása kerüljön áll a 2016-os évre. Az idei költségvetésben erre ne 
biztosítsuk fedezetet.. Felkérem a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy ennek az MLSZ-szel való 
letárgyalását folytassa le. Akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy aki ezzel a módosító javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 45/2015. (III. 05)  határozata a m űfüves 
pálya megépítés 2016-os évre történ ő átütemezése 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves pálya 
megépítésének átütemezése a 2016-os évre kerüljön át . Felhatalmazza a Kulturális és Sport 
Bizottságot, hogy ennek az MLSZ-szel való letárgyalását folytassa le. 

Kmetty Károly  polgármester: A Pénzügyi Bizottság javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra, 
hogy 1,2 millió Ft-tal támogassa a civil szervezeteket az általános tartalék terhére. Ez az összeg a 
polgárőrség támogatására fordítandó. 

Dékány András képvisel ő: Azaz fordítható.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Pénzügyi Bizottság nem feltételes módban fogalmazta meg, azt 
javasolta, hogy címkézve ez az összeg a polgárőrségé legyen. Nekünk az a javaslatunk, hogy a 
polgárőrség támogatására fordítandó összeget ne ezen a soron címkézzük meg, hanem a 
bűnmegelőzési koncepció soron kerüljön meghatározásra.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Pénzügyi Bizottságon elhangzott javaslatom az volt, hogy az 1,2 millió Ft 
külön soron legyen feltüntetve. Akkor azt a választ kaptuk, hogy nem lehet külön soron megjelölni, 
ezért választottuk az t a megoldást, hogy kerüljön akkor megemelésre a 3,5 millió Ft. Személy szerint 
fenntartom az a javaslatomat, hogy tartsuk meg az 1,2 millió Ft-ot. a polgárőrségnek, de kerüljön át a 
bűnmegelőzési koncepcióhoz. Számomra az a fontos, hogy a polgárőrségnek ez az összeg 
rendelkezésére álljon. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A 3,5 millió Ft-ot most sem látjátok az összes táblában. Így ezt a plusz 1,2 
milliót sem fogjátok látni. A kormány funkció szerinti alábontásban meg fog jelenni a bűnmegelőzési 
soron, az úgy rendben, ha a Pénzügyi Bizottság döntését elfogadja a Képviselő-testület. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nekem mindegy hol jelenik meg. Mondja ki a képviselő-testület, hogy 1,2 
milliót szán a Polgárőrség működésére. Szülessen döntés erről. 

Benedek Éva képvisel ő: Egy olyan módosító javaslatom lenne, hogy emeljük meg 1,2 millió Ft-tal a 
bűnmegelőző koncepció támogatását. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem kell a Pénzügyi Bizottság határozatát módosítani. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Annyival módosítom a Pénzügyi Bizottságon elhangzott javaslatomat, 
hogy 3,5 millió Ft legyen a civil szervezetek támogatási összege és a bűnmegelőzési pénzt emeljük 
meg 1,2 millió Ft-tal, tehát összesen 2,7 millió Ft szerepeljen. 

Kmetty Károly  polgármester: Az Ügyrendi Bizottsági ülésén, alpolgármester úr jelezte, hogy ezt a 
támogatást olyan indokkal is meg kell emelni, hogy a polgárőrség létszámát növelni kell, így a 
formaruha költsége is magasabb lesz.  

Kmetty Károly  polgármester: Módosító javaslattal szavaznánk, hogy a polgárőrséget 1,2 millió Ft-tal 
megtámogatja az Önkormányzat az idei évben. Ez a bűnmegelőzési koncepcióban 1,5 millió Ft 
összegben fog megjelenni.  

Kmetty Károly  polgármester: Aki ezzel módosító javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 46/2015. (III. 05 .) határozata a 
Polgár őrség támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség 2015. évi támogatását 1.200.000 
Ft-ban határozza meg.  
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Kmetty Károly polgármester:  A következő javaslat, hogy a civil szervezet támogatási összegét 
emeljük meg 5,7 millió Ft-ra.  

Benedek Éva képvisel ő: Igen. 

Kiss László képvisel ő: 1,5 millió Ft-ot javasolnék kiegészítésként a sportegyesület és a civil 
szervezetek keretéhez. Az ő munkájuk nélkül ez egy lelketlen település lenne. Az egyházaknál is 
javaslom, hogy emeljük meg a támogatás összegét, ugyanis ők mozgatják meg a legnagyobb 
tömeget, közel 1000 hívőjük van.  Név szerinti szavazást szeretnék kezdeményezni. 

Kmetty Károly  polgármester: Minek a terhére?  

Kiss László képvisel ő: Általános tartalék terhére. 

Cserepka András képvisel ő: Elfogadtam a Humánügyi Bizottság határozati javaslatát. Az 
elmondottak szerint meg kell növelni a civil szervezetek és az egyházak támogatását.  

Kiss László képvisel ő: A felosztás annyiban változna az én javaslatom szerint, hogy 3,5 millió Ft 
helyett 5 millió Ft lenne a civil szervezetek kerete és 1 millió Ft az egyházaké. 

Kmetty Károly  polgármester: Ketté fogjuk választani. 

Szabó István képvisel ő: Mindenhol vissza lettek véve a számok, akkor a civil szervezeteknél is 
vissza lehet ezt venni. Azt gondolom, hogy a valós teljesítést kell megnézni és nem automatikusan az 
előző év tapasztalat alapján kell dönteni. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Azt támogatom, ha a civil szervezetek igyekeznek a költségeiket 
elsődlegesen maguk fedezni. 

Kiskuti Petra aljegyző távozott 17.04. órakor 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Meg kell ragadniuk minden lehetőséget. Maguknak is pályázniuk kell, 
igyekezzenek saját forrásokat is létrehozni. Egyetértek az alpolgármester által mondottakkal. 
Ragadják meg a pályázati lehetőségeket. 

Kiss László képvisel ő: Kötelező felhasználni az elkülönített összeget? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Meghatározunk a civil szervezetek támogatására egy keretet. A 
testület fog dönteni a támogatásról, természetesen dönthet úgy, hogy nem osztja ki az egész 
összeget.  

Kiss László képvisel ő: A tarsolyos esetében nincsen más lehetőség? 

Szabó István képvisel ő: Mi döntöttünk úgy, hogy nem élünk ezzel, úgymond példát is mutatva ezzel. 

Kiskuti Petra aljegyző bejött 17.06  

Kmetty Károly  polgármester: Elmondtam a bizottsági üléseken is, hogy fel kell hívnunk a civil 
szervezetek figyelmét arra, hogy működésüknek a támogatása két részből áll. Az Önkormányzat 
számos rezsiköltséget átvállal helyettük. Így kellene ezt kommunikálni.  

Dékány András képvisel ő: Mindig úgy hangzik el, hogy a civil szervezetek tanúsítsanak 
önmérsékletet. Ez a mi kompetenciánk nekünk kell önmérsékletet tanúsítanunk. Nekünk kell tudni, 
hogy milyen mértékű támogatást tudunk nyújtani. 

Cserepka András képvisel ő: Látjuk mindannyian, hogy az idei költségvetésünkből a működési 
kiadások, települési szinten, 150-160 millió Ft-ot tesznek ki. Ebből mindig jelentős mértékben le kellet 
faragni. A tavalyi költségvetésben közel 20 % volt  a működési kiadás emelkedés. Javasolnám, az 1 
millió Ft-os támogatást az egyházaknál. Civil szervezeteknél emeljük meg valamennyivel. 
Pályázzanak meg lehetőségeket. Azzal én sem értek egyet, hogy csak az Önkormányzat lássa el 
őket, eddig sem osztogattuk mindenkinek. Vannak olyan kiadások, melyek olyan tevékenységükhöz 
kötődik, ami az Önkormányzat érdekeit szolgálja. Ezt támogatni kell.  

Kiss László képvisel ő: Felhívnám a figyelmet arra, hogy egy keretről döntünk. El kell dönteni, hogy 
milyen összeget kell majd átadnunk.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A Kulturális és Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, és gondolom, 
hogy fontos, hogy egységben lássuk, hogy milyen keretet biztosítunk a civil szervezetek. Lehetőség 
szerint legyen megjelenítve, hogy még milyen értéket kap az egyesület. Gondolva itt víz, villany, gáz 
használatának költségeire. Ezt számba véve is döntsünk erről a keretről. 
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Kmetty Károly  polgármester: Az egyházak támogatásánál a legutóbbi javaslat az volt, hogy a 2015-
ös költségvetésben az egyházakat összesen 1 millió Ft-tal támogassuk, a tervezetben szereplő 
500.000 Ft támogatást emelje meg a testület + 500.000 Ft-tal, melynek fedezete az általános tartalék 
terhére kerüljön biztosításra.  

Kiss László képvisel ő: Itt is és a civil szervezetek támogatásánál is név szerinti szavazást szeretnék. 

Kmetty Károly polgármester:  Csatlakozom ehhez a kéréshez. 

Benedek Éva:  Nem 

Cserepka András:  Igen 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Nem 

Dékány András:  Nem 

Kiss László képvisel ő:  Igen 

Kmetty Károly:  Igen 

Kollár Sándor:  Igen 

Lehoczky Enik ő:  Igen 

Szabó István:  Nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 5 igen, 4 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 47/2015. (III. 05.) határozata az 
egyházak támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetésben az egyházak 
támogatására 1 millió Ft-ot különít el, a rendelet-tervezetben szereplő 500.000 Ft támogatást + 
500.000 Ft-tal egészíti ki, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A következő javaslat a civil szervezetek támogatásánál a rendelet-
tervezet 3,5 millió Ft-os keretét plusz 1,5 Ft-tal javasolja megemelni, melynek fedezete az általános 
tartalék terhére kerülne biztosításra.  Név szerinti szavazás.  

Benedek Éva: Nem 

Cserepka András: Nem 

Csernákné Szoboszlai Szilvia: Nem 

Dékány András: Nem 

Kiss László: Igen 

Kmetty Károly: Nem 

Kollár Sándor: Nem  

Lehoczky Enik ő: Nem 

Szabó István: Nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 1 igen, 8 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 48/2015. (III. 05.) határozat a 2015- ös 
költségvetésben a civil szervezetek támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint - a 2015-ös 
költségvetésben a civil szervezetek támogatására 5 millió Ft-ot különít el, a rendelet-tervezetben 
szereplő 3.500.000 Ft támogatást + 1.500.000 Ft-tal egészíti ki, melynek fedezetét az általános 
tartalék terhére biztosítja - nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: A következő javaslat a civil szervezetek támogatásánál a rendelet-
tervezet 3,5 millió Ft-os keretét plusz 1,8 Ft-tal javasolja megemelni, melynek fedezete az általános 
tartalék terhére kerülne biztosításra.  Név szerinti szavazás.  

Benedek Éva:  Nem 

Cserepka András:  Igen 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Nem 

Dékány András:  Nem 

Kiss László:  Igen 

Kmetty Károly:  Nem 

Kollár Sándor:  Nem 

Lehoczky Enik ő:  Nem 

Szabó István:  Nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 2 igen, 7 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 49/2015. (III. 05.) határozata civil 
szervezetek támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint - a 2015-ös 
költségvetésben a civil szervezetek támogatására 5,3 millió Ft-ot különít el, a rendelet-tervezetben 
szereplő 3.500.000 Ft támogatást + 1.800.000 Ft-tal egészíti ki, melynek fedezetét az általános 
tartalék terhére biztosítja - nem fogadta el. 

Kmetty Károly  polgármester: Van-e más javaslat? Amennyiben nincsen, mivel a képviselő-testület a 
módosító indítványokat elvetette, így az előterjesztésben foglalt 3,5 millió Ft-os civil szervezeti 
támogatás maradt érvényben. Aki 2015-ös költségvetést az elfogadott módosító javaslatokkal együtt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Van-e a költségvetés bármilyen más elemével 
kapcsolatban észrevétel? 

Kollár Sándor képvisel ő: Kérdésem lenne, hogy az SZMSZ és a kormányrendelt is előírja, hogy 
vonatkozó kormányrendelet a költségvetés benyújtását a Polgármester úrnak csatolnia kell az  
Pénzügyi Bizottság írásos véleményről. Szeretném tudni, hogy az írásos vélemény az-e ami az 
előterjesztés 5-ös pontjában az a két bekezdés tartalmaz. Vagy van esetleg valamilyen anyag, amit én 
postai anyagot nem kaptam meg? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem készült más anyag 

Kmetty Károly polgármester:  A Hivatal készített anyagot. Nem kaptad meg? Itt van a kezemben. 

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 8 
igen, 1 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott.  (A rendelet a jegyz őkönyv 
mellékletét képezi.) 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rende lete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről (A rendelet a jegyz őkönyv mellékletét 
képezi.)  

4. Napirendi pont: Egyebek 

Kollár Sándor képvisel ő: Nem találtam a kiküldött anyagok között a Pénzügyi Bizottság írásos 
véleményét a költségvetésről. Ha jól tudom, lennie kellene egy ilyen anyagnak. Első kérdésem lenne, 
hogy csak én nem kaptam meg ezt az anyagot? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Én sem kaptam meg. 

Benedek Éva képvisel ő: Én sem kaptam meg. Én ismerem a pénzügyi bizottság álláspontját. 

Kmetty Károly polgármester:  A bizottsági ülésen elhangzottak kerültek leírásra. Technikai okok 
miatt nem került kiküldésre az anyag. 

Kollár Sándor képvisel ő: Jogszabályi előírás, hogy ezt csatolni kell a költségvetés előterjesztéséhez. 

Kmetty Károly polgármester:  Teljesen jogos. 

Kollár Sándor képvisel ő: Fura, hogy ezt ennyivel elintézzük. A másik kérdésem az, hogy néhány 
mondatot szeretnék hallani, hogy a tudomány mai állása szerint, a 7+7 millió Ft + Áfás szerződés 
állásáról, amennyiben vannak fejlemények. Eléggé kellemetlen szituációba kerültünk az Ügyrendi 
Bizottság után, amikor kaptunk egy beszámolót még az ülés keretén belül Kiszely Zoltán műszaki 
vezetőtől. Rá két percre szembesültünk azzal, a Polgármester úrtól, hogy az mégsem úgy volt. Aki 
viszont az ülésen ezt nem jelezte részünkre. Szeretném, ha megfelelő formában megtörténne ez a 
tájékoztatás.  
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Kmetty Károly  polgármester: Valóban a szerződés előkészítés aszerint folyt, ahogy annak idején a 
rendkívüli testületi-ülésen tájékoztattuk a képviselőket. A beszállító oldaláról merültek fel problémák. 
Alapvető gond, hogy jelen pillanatban az ő újrahasznosítási engedélyük egy olyan kis volumenre 
vonatkozik, amivel nem tudják biztosítani, hogy ez a mennyiség megoldott legyen. Mindent 
megtesznek azért, hogy ezt meg tudják növelni. Elemi érdekük lenne, hogy a szerződésnek eleget 
tudjanak tenni. Ebben az ügyben jelenleg csak ők tudnak intézkedni.  

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Ez így helytálló. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Többen megkaptuk azt a levelet, ami a Petőfi Sándor út 
problémáját veti fel. A többi bizottság beszélt erről? Nagy még a probléma a Hunyadi és a Táncsics 
Mihály utcánál is. A Hunyadi utcában megáll a víz, nem lehet gyalogosan közlekedni. Ugyanez a 
helyzet a Táncsics Mihály utcánál a vasút felé. 

Kiss László képvisel ő: Tudomásom szerint minden bizottsági elnök és a polgármester úr is 
megkapta ezt a kezdeményezést, amit a magam részéről támogatok. A költségvetés elfogadása után 
fogunk tudni foglalkozni ezekkel a karbantartási munkákkal. Ennek nincs akadálya. 

Szabó István képvisel ő: Arról ne feledkezzünk meg, hogy pont ebben a két hónapban szűkös 
létszámmal leszünk. Ne várjunk ugrásszerű javulást. Sok ilyen utca van még a településen. Türelmet 
szeretnénk kérni, de természetesen valamilyen módon kell orvosolni ezeket a problémákat. 

Kiss László képvisel ő: Bevett szokás volt, hogy a karbantartási munkálatok előtt felállítottunk egy 
prioritást. Ezt most is meg kell tenni. Ezeket a munkákat el kell végeznünk. 

Dékány András képvisel ő: Van arra lehetőség, hogy a közérdekű bejelentésekről értesüljünk?  

Kollár Sándor képvisel ő: A bizottsági elnökök kompetenciája, hogy ilyen esetekben tájékoztassák a 
bizottságuk tagjait. 

Lehoczky Enikő képviselő 17.37. órakor távozott. 

Kmetty Károly polgármester:  Annyit szeretnék még az egyebekben elmondani, hogy szeretnék egy 
elvi hozzájárulást egy pályázat kapcsán, ami az óvodát érinti. A Kismókus óvoda tetőterét szeretnénk 
megcsináltatni, valamint elképzelhető, hogy lehetőségünk lenne a torna szobára is pályázni. A 
költségvetésben előirányoztuk a megfelelő pénzösszeget erre. Végig tárgyaltuk ennek a 
feltételrendszerét. Ezzel foglalkozzunk-e, érdemben kérném és kérném a Képviselő-testület elvi 
hozzájárulását.  

Benedek Éva képvisel ő: A Kismókus óvoda eredeti pályázatát ez nem sérti?  

Kmetty Károly  polgármester: A projektirodától állásfoglalást kérünk ez ügyben. Ha a tűzoltóság 
előírná, hogy az óvodához kell külön tűzlépcsőt vagy lépcsőházat építeni, az akkor értelemszerűen az 
alapterületet módosítaná. Ez egy szakhatósági előírás lenne. Igyekszünk az óvoda funkciót megőrizni. 
Kérném a Képviselő-testület tagjait, hogy adjanak egy elvi hozzájárulást, hogy a pályázatot 
beadhassuk és ezzel kapcsolatban lépéseket tegyünk. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 50/2015. (III. 05.) számú határozata az 
óvodai kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályáza t benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Kismókus Óvoda óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázati anyaga 
benyújtásra kerüljön és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges feladatok 
elvégzésével.  

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
17.45 perckor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Kollár Sándor 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


