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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. április 9-én csütörtökön 9.30 órakor  

tartandó rendes ülésére ezúton tisztelettel meghívom 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
Az ülést vezeti: polgármester 
 
 

NAPIRENDEK 
 

1. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 

2. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítése 

3. A Kvassay Jenő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának véleményezése 

4. Egyebek 

 
 

Zárt ülés keretében:  

5. A civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázat elbírálása 
 
 

 
 
 
 
Őrbottyán, 2015. április 3. 
 

Tisztelettel:  
        Kmetty Károly  

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2015. április 9-i ülésére 
 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:  2015. április 9. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kiss László, a Kulturális és Sport Bizottság elnö ke 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli  
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének támogatása 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) 2014. június 13-án kelt határozatában foglaltak szerint 
sportfejlesztési programjának keretén belül 965 056 Ft támogatást kapott pályakarbantartó gép 
vásárlásához. 

A pályázat során a Sportegyesület egy darab Castelgarden XT 175 HD HONDA motoros fűnyíró 
traktor vásárlására pályázott, melynek akkori ára 1.369.000 Ft volt.  

A 2014. március 26-i képviselő-testületi ülésen a civil szervezetek támogatása napirendnél Cserepka 
András polgármester bejelentette, hogy a Sportegyesület a fűnyíró pályázaton nem nyert. Ezt 
követően az ún. „fűnyíró kérdés” a 2014. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen merült fel, de 
akkor érdemi választ senki nem tudott adni arra, hogy nyert-e a Sportegyesület a pályázaton. Az 
elmúlt év folyamán a Sportegyesület sem tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy az MLSZ 
támogatja a fűnyíró vásárlását. 

Ezt követően az idén merült fel többször is a kérdés és 2015. márciusában polgármester úrhoz is 
eljutott az MLSZ tavalyi határozata.  

 Az MLSZ 2015. április 1-jei telefonon történt tájékoztatása szerint az akkori határozat egy 
kerethatározat, ahhoz, hogy ténylegesen megszerezze a támogatást a Sportegyesület, az MLSZ-nek 
támogatási igazolást kell adnia finanszírozó OTP felé. Az MLSZ a támogatási igazolást kibocsátotta, 
így az OTP a támogatás összegét bármikor utalhatja.  

A támogatás lényege, hogy az MLSZ a megvásárolandó gép árának 70%-ában nyújt támogatást és az 
OTP részéről történő utaláshoz az önrészt nem kell felmutatni.   

Tekintettel arra, hogy egy komolyabb, nagy teljesítményű fűnyíró vásárlása évek óta az önkormányzat 
tervei között szerepel, a képviselő-testület előtt a következő lehetőségek vannak: 

1. semmilyen formában nem nyújt támogatást a sportegyesületnek a fűnyíró megvásárlásához, 

2. a hiányzó önrészt, vagy annak egy részét, (1.369.000-965.056=403.944) az önkormányzat 
költségvetésének tartalékából biztosítja,  

3. a civil szervezetek 2015. évi támogatása pályázat keretében nyújtott támogatással kívánja 
biztosítani/ kíván hozzájárulni az önrészhez. 

A Kulturális és Sport Bizottság elnökeként a határozati javaslatban foglaltak alapján a pályázati eljárás 
keretében nyújtott támogatásra teszek javaslatot.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Határozati formában döntés nem született. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

 



 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

403.944 Ft az önrész összege, melyet ha a képviselő-testület úgy dönt az általános tartalék terhére 
lehet biztosítani. 
 
5. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (IV. 09.) határozata az 
Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének támogatásáról 

Őrbottyán Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró 
traktor beszerzéséhez a civil szervezetek 2015. évi támogatása pályázat keretében nyújtott 
támogatással kíván hozzájárulni. 

Határidő:   2015. április 30. 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 

Őrbottyán, 2015. április 2.   
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 70/2015. (IV. 09.) határozata az 
Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének támogatásáról 

Őrbottyán Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró 
traktor beszerzéséhez hozzájárul, az önrész összegét, 403.944 Ft-ot a fejlesztési keret terhére 
biztosítja.  

Határid ő:   2015. április 30. 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:   jegyző 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2015. április 9-i ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. április 9. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő 
Az előterjesztést készítette:  Kiskuti Petra aljegyz ő 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztvisel őinek 2015. évi illetménykiegészítése 

 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2015. március 5-i ülésén Őrbottyán város önkormányzatának 2015. évi 
költségvetése elfogadásával döntött arról, hogy az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
középiskolai végzetséggel rendelkező köztisztviselők 10%-os illetménykiegészítésben részesüljenek. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdése szerint: 

„(3)A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, 

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg 
egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 
20%.” 

Fentiek figyelembevételével az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia a középiskolai végzettségű 
köztisztviselők 2015. évre vonatkozó 10%-os illetménykiegészítéséről, melynek fedezete a 
költségvetésben rendelkezésre áll. 

Jelen előterjesztés a 2015. évre elfogadott illetménykiegészítés rendeleti hátterét tartalmazza. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet Polgármesterit Hivatal személyi juttatások előirányzat 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet-tervezet költségvetési vonzata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésébe beépítésre került. 

Környezeti, egészségi következményei: 

Környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkot ás elmaradásának várható 
következményei: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírja a rendelet megalkotásának 
kötelezettségét, amennyiben az önkormányzat illetménykiegészítést hagy jóvá. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szerv ezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak. A pénzügyi feltételeket 
a képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben biztosította. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének…/2015.(...) önkormányzati rendelete  
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők 2015. évi 
illetménykiegészítésér ől 
 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre. 

2. § A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2015. 
évben a köztisztviselő alapilletményének 10%-a. 

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig kell alkalmazni. 

 

Őrbottyán, 2015. április 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2015. április 9-i ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. április 9. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület  
Az előterjesztést készítette: Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos                            
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
A Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának vél eményezése 

 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A Kvassay Jenő Általános Iskola Igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz azzal, hogy az 
intézmény alapfeladatának bővítése vált szükségessé. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
ellátási feladata főkategórián belül, autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladattal kellene a 
szakmai alapdokumentumot kiegészíteni.  

Jelenleg az intézményben két ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanuló jár. A fent jelzett nehézséggel 
küzdő tanulók sajátos nevelési igényűek, ellátásukhoz utazó gyógypedagógusok segítségét kell 
igénybe venni. Saját fejlesztő pedagógusa van az iskolának.  

Mivel ezek a tanulók az elkövetkező 5-7 évben a Kvassay Jenő Általános Iskolába fognak járni, a 
jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges az alapdokumentumok módosítása.     

A KLIK Váci Tankerületének tájékoztatása szerint az alapfeladat bővítése átszervezésnek minősül, 
amelyhez többek között a működtető véleményét is be kell szerezni.  

A véleményben fel kell tüntetni, hogy a képviselő-testület az alapfeladat bővítésének indokait 
megismerte és azt is, hogy azzal egyetért-e. 

Fentiek alapján Balázsné Gyenes Ildikó az iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumának módosításához járuljon hozzá.  

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 
 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 09.) számú  határozata az 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kvassay Jenő Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges bővítésével 
egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata főkategórián belül, 
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését. 
 
 
Őrbottyán, 2015. április 2. 



 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 71/2015. (IV. 09.) számú határozata a z 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kvassay Jenő Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges bővítésével 
egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata főkategórián belül, 
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését. 

Határid ő:   azonnal 

Felelős:  jegyző 

Végrehajtást végzi:   jegyző 

 

 

 


