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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület 

2015. március 20-án pénteken 08:30 órakor 

megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 

51/2015. (III. 20.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  

52/2015. (III. 20.) számú határozata a napirendi po ntokról 

53/2015. (III. 20.) határozata az óvodai kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására kiírt 
pályázatról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-án, pénteken 08.30 
órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 
 Szabó István Ferenc  alpolgármester 
 Benedek Éva   képviselő  
 Cserepka András   képviselő 

Dékány András   képviselő 
 Kiss László István   képviselő 
 Kollár Sándor   képviselő 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Batki Gabriella   gazdasági vezető 
 Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 
Igazoltan távol: Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

Lehoczky Enikő   képviselő 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat 

2. Egyebek 

Kmetty Károly polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
fővel van jelen, határozatképes. Csernákné Szoboszlai Szilvia és Lehoczky Enikő jelezték, hogy nem 
tudnak az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítésre  Szabó Istvánt kérem fel, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kmetty Károly polgármester határozati javaslatot te rjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 51/2015. (III. 20.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 20-án 08.30 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szabó Istvánt választja.  

Kmetty Károly polgármester: A meghívóban szereplő napirendeket tárgyalnánk, aki ezt elfogadja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (III. 20.) számú határozata a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket alábbiak szerint elfogadja: 

1. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 
kiírt pályázat  

2. Egyebek 
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1. napirendi pont: Óvodai kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályáza t 
elfogadásáról 

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, felkérem a pénzügyi bizottság elnökhelyettesét, hogy számoljon be arról, hogyan 
döntött a pályázattal kapcsolatban a bizottság. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az elképzelést, ennek 
fényében elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A kipontozott részre 34 728 715 Ft-ot javasolt 
elkülöníteni, amiből már 25,5 millió Ft-ot elkülönítettünk tornaszobára. Ezzel a kiegészítéssel további 
9 228 715 Ft-ot az általános tartalék terhére különít el a pályázati önrészhez. A bizottság támogatja 
azt, hogy a képviselő-testület megbízza Kmetty Károly polgármestert a pályázat benyújtására.   

Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 53/2015. (III. 20.) határozata az óvo dai 
kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályáza tról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja támogatási kérelmét az 
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatra és a szükséges önrészt 
34.728.715 Ft összegben Őrbottyán Város Önkormányzata biztosítja. A beruházásra a 2015. évi 
költségvetésben már elkülönített 25.500.000 Ft-ot 9.228.715 Ft összeggel egészíti ki, melynek 
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, a pályázati 
dokumentumok elkészíttetésére és a pályázat benyújtására.  

2. Egyebek 

Dékány András képvisel ő: A pályázat körülményeivel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság ülésén 
Kiszely Zoltán által elhangzott kiegészítést hasznosnak tartanám meghallgatni, amennyiben a 
képviselő-testület is indokoltnak tartja. 

Kmetty Károly polgármester:  Megkérem Zoltánt, hogy legyen kedves összefoglalni a bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  

Kiszely Zoltán m űszaki osztály vezet ő: Az előterjesztés szövegében van egy elírás a költségvetés 
elkészítésével kapcsolatban. Nem 2016. márciusában, hanem 2015-ben valósul meg a pályázat. Ezen 
kívül amit fontosnak tartok, hogy ez a pályázat egyértelműen csakis férőhely növekedésre szóló 
pályázat, amely alapján ezt a műszaki megoldást tartottuk indokoltnak és elfogadhatónak. Ez az a 
megoldás, amely talán a kiíró részéről is akceptálható. A pályázatban kitöltendő dokumentumok 
alapján azonban, mivel a KSH által a táblázatok és dokumentumok már ki vannak töltve, javításokat 
nem lehet alkalmazni. A pályázat arról szól, hogy férőhelybővítés lesz, de mindenki legyen azzal 
tisztában, hogy létszám növekedések ténylegesen a táblázatok alapján nem igazolhatóak. 
Mindenkinek tisztában kell lennie a pályázat elbírálásával kapcsolatban.  

Cserepka András képvisel ő: Teljes mélységében én nem ismerem ezt a pályázati kiírást csak 
nagyvonalakban. Az óvodabővítés első ütemének pályázatától ez a pályázat merőben különbözik.  Az 
előző pályázat arról szólt, hogy csoportszobát kellett, lehetett bővíteni és előírás volt egy plusz csoport 
létrehozása, amit nem tudom meddig kell üzemeltetni. Annak mi eleget tettünk. Most 
férőhelybővítésről van szó, ami nem azt jelenti, hogy gyereklétszámot kell növelni. Legalábbis bízzunk 
ebben. Minden település kerülhet olyan helyzetbe, hogy más jellegű igények miatt kell óvodai 
férőhelyet biztosítani. Ezt sok mindenre rá lehet húzni. Azt gondolom, hogy ez több szempontból is 
összecsengett a korábbi és a jelenlegi gazdasági fejlesztési programmal is. A várossá nyilvánítással 
feladatokat vállaltunk és ezt el is várják tőlünk. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell. Ha nem sikerül, 
akkor sem veszítettünk semmit. Mindenféleképpen ki kell használni azonban a lehetőségeket. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a rendes 
ülést 08.39 órakor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

Szabó István 

alpolgármester, jegyz őkönyv-hitelesít ő 


