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tartott rendkívüli ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

86/2015. (III 25.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

87/2015. (III. 25.) számú határozata a napirendi po ntokról 

88/2015. (IV. 13.) számú határozata a települési ön kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtás áról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án hétfőn 17:30 
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 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 

 Kiss László István   képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő 

 Lehoczky Enikő   képviselő  

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

  

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Cserepka András képviselőt javaslom. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 86/2015. (IV.13.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 13-án 17:30 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Cserepka András képviselőt választja.  

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat 
benyújtása 

2. Egyebek 
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Kmetty Károly polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. Aki a napirendeket 
elfogadja, 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 87/2015. (IV.13.) számú határozata a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 13-án 17:30 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat 
benyújtása 

2.. Egyebek 

elfogadta. 

1. Napirendi pont: A települési önkormányzatok rend kívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázat benyújtása 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Benedek Éva képvisel ő: Én szeretném ha beleírnánk, hogy vissza nem térítendő támogatást kérünk.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A pályázati kiírás  A) és B) pontjában is van olyan támogatási forma, 
ami nem visszatérítendő. A pályázatnál lehet jelölni, hogy vissza nem térítendő támogatást kérünk, de 
jogos Benedek Éva észrevétele, hogy ez a határozati javaslatba szerepeljen. 

Kmetty Károly polgármester:  Két határozati javaslat van. Az egyik a pályázatról szól, a másik 
határozati javaslat pedig megelőzi az ad hoc összejöveteleket. Minden olyan pályázatnál, ahol nem 
kell kötelezettséget vállalni vagy olyan mértékű a pályázat összege, amit az SZMSZ szabályai 
lehetővé tesznek döntést tudjak hozni. A pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést teszem fel 
szavazásra.  

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 88/2015. (IV. 13.) számú határozata a  
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be az iskolaműködtetési 
feladatok ellátására, továbbá a szociális támogatásokra. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint. 

Kmetty Károly polgármester:  A második határozati javaslat, ahogy összefoglaltam, azokra a 
pályázatokra vonatkozik, ahol nincsen kötelezettségvállalás. 

Kiss László képvisel ő: Teljesen független attól, hogy milyen pályázatokra szól? Vagy minden olyan 
esetben, ahol az önkormányzatok számára írnak ki pályázatott? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Kmetty Károly polgármester: Tájékoztatást fogunk adni, illetve nyilván egyeztetünk előtte.  

Dékány András képvisel ő: Úgy gondolom, minden esetben előzetes és nem utólagos tájékoztatás 
szükséges. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ennek pont az a jelentősége, hogy utólagos, mert ha előzetes, akkor a 
testület tud dönteni.  
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Dékány András képvisel ő: A szavaknak jelentése van. Az összes többi paraméter teljesen világos. 
Az nem mindegy, hogy a tájékoztatás előzetes - tehát, hogy ez egy szándék, ezt tervezi és a 
testületnek nem kell jóváhagyó ülést tartani - vagy utólagos. Ezt egyebekben, azért vetettem fel, mert 
gyorsan terjednek a hírek. Hamarabb lehet értesülni informálisan, mint formálisan.  

Kmety Károly polgármester: Akkor az a javaslatod, hogy kerüljön ki a határozati javaslat? 

Dékány András képvisel ő: Az a javaslatom, hogy a képviselő-testületet előre tájékoztassa 
polgármester úr. 

Cserepka András képvisel ő: Hogyan gondoltad a formáját? 

Dékány András képvisel ő: Ha polgármester úr tudja, hogy beérkezett egy pályázat, egyebekben tud 
tájékoztatni arról, hogy ennek a pályázatnak a beadását tervezi. Visszavontam a javaslatomat. Nem 
kell ilyen esetekben bejönni a Hivatalba. Egyébként vagy 15 tájékoztatási formát tudok mondani. A 
belső kommunikáció szempontjából hasznosnak is tartom. Az elvi határozattal maximálisan 
egyetértek. Mindig szorgalmaztam, hogy a Polgármesternek legyen minél nagyobb mozgástere az 
ügymenet gyorsítása érdekében. 

Kiss László képvisel ő: Egy dolog miatt kérdeztem meg. Adott esetben ha a polgármester úr pályáz 
valamire az önkormányzat nevében és utólag kapunk erről tájékoztatás, akkor biztos, hogy nem lesz 
senki részéről kifogás arra vonatkozóan, hogy erre miért pályáztunk, mert akkor már mindegy lesz. 

Benedek Éva képvisel ő: Milyen esetekben lehet probléma?  

Kiss László képvisel ő: Nem tudom, hogy milyen probléma lehet.  

Cserepka András képvisel ő: Két szempontból lehet érdekes. Egyszer a kommunikáció 
szempontjából, másszor pedig az is nagyon fontos, hogy a pályázati kiírásban mi szerepel. Ha az 
szerepel, hogy ehhez testületi ülés kell, akkor testületi-ülést kell tartani. Nem lehet oda tenni a 
pályázat író asztalára, hogy majd tájékoztatom a testületet.  Másik kérdésem, hogy valójában igaz-e 
az, hogy 2015. április 1-jétől a Zöld Hídnál új szállítási naptár van?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Igen. Ezt kihelyeztük. 

Benedek Éva képvisel ő: Annyiban egyetértek veled, hogy ha ilyen eset van, akkor ezt kapjuk meg e-
mailen. Amit mondasz, ahhoz ugyanúgy testületi ülést kell összehívni.  

Dékány András képvisel ő: A tájékoztatás módjáról beszéltem. Az előzetes tájékoztatásnál nem 
szükséges a jóváhagyás. A tájékoztatás szóban benne van, hogy ez nem szükséges.   

Benedek Éva képvisel ő: Én úgy értettem, hogy te azt szeretnéd, hogy testületi ülésen 
tájékoztassunk. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Egy jövőbeni esetről beszélünk, ahol esetleg nincsen benne feltételként 
a testület felhatalmazása.  

Kiss Petra aljegyz ő: Eléggé körül van határolva a határozati javaslat. Csak a minisztérium vagy a 
kormány által, vissza nem térítendő, önrészt nem igénylő pályázatokról van szó. Ezekre szeptember 
30-ig lehet még pályázni. Hátha elejét lehet venni az olyan eseteknek, amikor váratlanul kell 
összehívni egy testületi ülést, ami esetleg nem határozatképes. 

Kiss László képvisel ő: Ezzel arról is döntünk, hogy minden olyan pályázatról, ami a 2 millió Ft-os 
keretösszeget meg nem haladó pályázat, a polgármester úr dönthet anélkül, hogy mi tudnánk, hogy 
ezek miről szólnak. Minden olyan pályázatot érint, ami a településfejlesztést szolgálja. Ez lenne a 
konkrét döntés.  

Kmetty Károly polgármester: Ha ide hoznak pénzt az mindegy, hogy milyen összeg, ha hasznos 
számunkra. 

Dékány András képvisel ő: Kérdés, hogy mennyire életszerű, hogy egy pályázat testületi határozat 
nélkül befogadható? Ha ezt elfogadjuk, akkor ez elegendő felhatalmazás-e a polgármester úr 
számára? 

(Kiskuti Petra távozott 17.44) 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Eddig nagyrészt kértek határozatot. A kisebb pályázatoknál nem 
szoktak kérni. Ki kell tölteni az EBR 42 rendszerben egy adatlapot és fel kell tölteni. A nagyobbaknál 
kérnek határozatot, főleg ahol önrész is van.  
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Kmetty Károly polgármester: Ha a testületi tagok számára nem elfogadható ez a javaslat, akkor 
visszavonjuk ezt a határozati javaslatot.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem gondoltam, hogy ez ekkora vitát fog kelteni. A segítő szándék 
vezérelt bennünket, hogy ne kelljen kettő nap alatt összehívni testületi ülést.  

Cserepka András képvisel ő: Legfeljebb hiánypótlásra szólítanak fel, és utólag csatoljuk a testületi 
határozattatot. Azt gondolom, hogy ilyen kockázatot nem szabad vállalni. Ahol előírják, hogy be kell 
csatolni, ott ezt meg kell tenni. Ne kockáztassuk meg, mert a pályázatírók itt összerakják. Lehet, hogy 
fölszólítanak minket hiánypótlásra, de az már egy második kör. Én ebben kockázatot látok. 

(Kiskuti Petra aljegyző visszaérkezett 17.47.) 

Dékány András képvisel ő: Én támogatnám ennek a szellemét, ha a pályázat nincs képviselő-
testületi határozathoz kötve. Ha ezt bevesszük, akkor egyértelmű és egzakt a mozgástere. 

Kmetty Károly polgármester: Akkor ennek nincsen értelme. Így ezt visszavonom. Ha nem kell hozzá 
képviselő-testületi határozat, akkor nem kell felhatalmazás. Nyilván a tájékoztatási kötelezettség akkor 
is megvan. 

Dékány András képvisel ő: Ha egyébként képviselő-testületi határozathoz kötött a pályázat, akkor 
mindegy, hogy mit fogadunk el. Lehetnek olyan pályázatok ahol határozati kötelezettség van, ilyen 
esetekben okafogyott a felvetésem, mert automatikus a dolog.  

Kiss László képvisel ő: Nekem az a problémám, hogy azért is kaptunk részben felhatalmazást, hogy 
az ilyen jellegű döntésekben részt vegyünk, véleményt formáljunk. Én nem tudok felelősséget vállalni 
olyan döntésért, amelyben nem vettem részt. Nem a te személyedről van szó, hanem arról, hogy 
milyen keretet biztosítunk. Ha ilyen fejlesztésről van szó, természetesen ha kell én is bejövök. Én úgy 
gondolom, hogy ilyen helyzetekben ez fontos. 

Kmetty Károly polgármester: Visszavontam ezt a határozati javaslatot. A pályázatot be fogjuk 
nyújtani. Egyebekben van-e valakinek hozzászólása? 

Cserepka András képvisel ő: Kérdésem a képviselőtársak felé: hogy tudják, változott a szelektív 
hulladék szállításának időpontja? Szeretném megemlíteni, hogy úgy emlékszem, hogy írtunk a MÁV-
nak, amikor elkezdték ledepózni a vasúti átjáró bontásánál adódó betont, követ, aszfaltot. Le van 
depózva a Szent István utca végéig, de rettentő csúnya. A másik dolog, hogy ha nekik a bontott 
anyagra nincsen szükségük, akkor az kérjük el és hasznosítsuk újra. Nekünk megérné, hogy elhozzuk 
onnan és használhatnánk útjavításra vagy bármi másra. Kérdezzünk erre rá. 

Kmetty Károly polgármester:  A szelektív hulladék szállítása páros héten zajlik a teljes településen. 
Ha nem kapunk arról papírt, hogy aMÁV által lerakott anyag nem veszélyes hulladék, akkor ezzel nem 
tudunk mit csinálni. Amikor ezek a papírok megvannak és ezek pozitívak a mi szempontunkból, akkor 
lehet ezt felhasználni. Meg fogjuk nézni, hogy mit lehet hasznosítani. 

Szabó István alpolgármester: Rövid tájékoztatást szeretnék adni a testületnek, hogy 3 órakor volt 
egy termelői piacos megbeszélés, ahol a lehetséges üzemeltetőkkel beszéltünk. Lehetne egy fórumot 
tartani, ahol várják a termelők jelentkezését. Szeretnénk feltérképezni a szakmai támogatást is az ő 
részükről. Ha a csapatok összeállnak és elég erősek, akkor a májusi képviselő-testületi és bizottsági 
ülésen szeretnénk ezt tárgyalni. 

Kmetty Károly polgármester: Egyebekben van-e valakinek kérdése? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A Hírmondó szerződése hogy áll? 

Kmetty Károly polgármestere: Gyakorlatilag elkészült. Ma átkerül Németh Gáborhoz (Arteries 
Stúdió) leülünk és átbeszéljük a részleteket. A szerződés aláírása és a májusi megjelenés között nincs 
ok-okozati összefüggés.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Azért kérdezem, hogy mikortól kezdhetek intézkedni. 

Kmetty Károly polgármester: A pályázatot itt elnyerte, az hogy a szerződést mikor írjuk alá az egy 
másodlagos kérdés. A határozatban április 17-e volt. Tartani tudjuk a határidőt. A vállalkozói kiadvány 
tudomásom szerint független külön kiadvány lesz, nem mi csináljuk. A fórumon az hangzott el, hogy 
lesz egy külön kiadvány, ahol felületeket tudnak a vállalkozók igényelni. Ez szervesen nem tartozik a 
mi feladatkörünkbe. 
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Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem is erre gondoltam. Arra, hogy mikortól kezdhetek intézkedni. Múlt 
héten leveleztem Német Gáborral, kérdeztem, hogy mikor tudunk beszélni a vállalkozói kiadvánnyal 
kapcsolatban. Visszaírta, hogy nem tud még erről semmit mondani, mert nincsen szerződése. 

Dékány András képvisel ő: Nem tudtam erről az igényről. Nem tudtam róla, hogy Németh Gábor 
elvállalt egy ilyen kiadványt, ami egy meghatározott érdekcsoport számára és megbízásából készült. 
Ez az önkormányzat kötelező tájékoztatási körébe tartozik? 

Kmetty Károly polgármester: Németh Gábor ott volt a vállalkozói fórumon, tehát hallotta első kézből 
ezt a felvetést. Tisztában van azzal, hogy lesz egy fajta megkeresés. Nem hiszem, hogy ezt érdemben 
befolyásolja, hogy mikor írjuk alá a szerződést.  

Dékány András képvisel ő: Mindenképpen kell kontaktlistákat készíteni. Nem tudom, hogy a 
vállalkozói fórumon, a külön kiadásokkal hirdetési szándékigény felvetődött-e. Nyilván Németh 
Gáborral fel kell venni a kapcsolatot ez ügyből kifolyólag, ami még szorosabbá fűzhetné a 
szerkesztőség és a helyi vállalkozók együttműködését. 

Szabó István alpolgármester: Nekünk megígérte Németh Gábor, hogy a márciusi számból fog 
nekünk csinálni egy demó anyagot. A kérdésem, hogy meg fogjuk-e kapni ezt időben? 

Dékány András képvisel ő: Telefonon beszéltem vele, kézben tartják és ezt a bizonyos demó 
példányt meg fogjuk kapni. Még annyit szerettem volna mondani, hogy folyamatosan történik az 
orbottyan.hu honlap feltöltése, ami teszt üzemmódban működik majd először.  

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben nincsen további hozzászólás, köszönöm a részvételt, az 
ülést bezárom. 

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

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Cserepka András 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


