
JEGYZŐKÖNYV 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2015. november 25-én, szerdán tartott  
rendes ülésér ől 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én, szerdán 
08:04 órakor kezdődött rendes 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   képviselő 
 Lehoczky Enikő    képviselő 
 Kollár Sándor   képviselő 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra   aljegyző 
 Lehoczkyné Franyó Hajnalka Arteries studio 
 Szoboszlai Józsefné  élelmezésvezető 
 Terékiné Hulvej Tünde  adócsoport vezető 
 Csapó Károly   OBCSE elnök 
 Muzsay Márta   szakmai vezető 
 Kiszely Zoltán   irodavezető 
 Batki Gabriella    gazdasági vezető 
 Balázsné Szalai Katalin   óvodavezető 
 Takács-Sánta Ágnes   intézményvezető 
 Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 
  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati 
rendelete Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a 
helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

212/2015. (XI. 25.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
213/2015. (XI. 25.) számú határozata a polgármester i beszámolóról 
214/2015. (XI. 25.) számú határozata a napirendi po ntról 
215/2015. (XI. 25.) számú határozata a helyi adóbev ételek alakulásáról szóló beszámolóról 
216/2015. (XI. 25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
217/2015. (XI. 25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
218/2015. (XI.25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
219/2015. (XI.25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
220/2015. (XI.25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
221/2015. (XI.25.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 
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222/2015. (XI. 25.) számú határozata az Izotóp Tájé koztató Ellen őrző Társulás Ellen őrző 
Bizottságába tag delegálásáról 
223/2015. (XI. 25.) számú határozata az őrbottyáni m űemlékek állapotáról készített 
felülvizsgálattal kapcsolatban 
224/2015. (XI. 25.) számú határozata az Őrbottyán Közösségéért  
Csoport elnevezés ű, városi civil szervez ődés névhasználati kérelmér ől 
225/2015. (XI. 25.) határozata a szociális és gyerm ekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról 
226/2015. (XI. 25.) határozata a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátásához 
szükséges autó megvásárlásáról  

Meghívó szerinti napirendek 

Nyílt ülés keretében:  

1. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  

2. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással 
összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

3. Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Bizottságába tag delegálása 

4. Műemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  

5. Őrbottyán Közösségéért Csoport névhasználati kérelme 

6. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása  

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dékány András képviselőt kérem fel.  

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 212/2015. (XI. 25.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 25-én, szerdán tartandó rendes 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Dékány András képviselőt választja.  

Napirend el őtt  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nagyon szépen köszönöm az Önkormányzat gyors intézkedését, hogy a 
Rákóczi Ferenc és József Attila sarkára kikerült a szemetes. A másik, amit szeretnék jelezni, hogy 
több vállalkozó megkeresett és kérdezték, hogy mikor kerül fel a honlapra az információs tábla? 

Kmetty Károly polgármester : Remélhetőleg felkerült már, utána nézünk. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Közel egy évvel ezelőtt kértem az Önkormányzatot és a 
településüzemeltetést, hogy a járdaszegélyek legyenek kijavítva.  

Kmetty Károly polgármester : A járdaszegélyek kijavítása nem egyszerű történet. A terület a közút 
kezelésében áll, egy hónapja a közúttal a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban volt egy garanciális 
bejárás. Ott is szóba került a dolog, ami kicsit nagyobb nagyságrendű, mert fel kell vágni az aszfaltot. 
A közúttal egyeztetnünk kell, mert ez a munka engedély köteles. 

Kiss László képvisel ő: Érdeklődni szeretnék, hogy a Gamesz vezetői pályázat lezárult-e és, ha 
lezárult, akkor hogyan zárult le, mennyire sikeresen? 

Kmetty Károly polgármester : Igen lezárult és azokkal a paraméterekkel, amiket a képviselő-testület 
a zárt ülésen megszabott. A munkába lépés időpontja az még mindig kérdéses, a legkésőbbi határidő 
február közepe, de elképzelhető, hogy már január elsején kezdeni tud nálunk. 

Dékány András képvisel ő: A sajnálatos baleset után a Volánnak írt levélre kaptunk választ? 

Kmetty Károly polgármester : Nem, még nem kaptunk, a Volánnak elment a levél ez ügyben is és 
egy lakossági bejelentés kapcsán is. A misszió mögött van egy speciális képzésű általános iskola és 
onnan a gyerekek nem tudnak közvetlenül hazajönni, mert megszűnt egy járat és balesetveszélyes ott 
is az átkelés a főúton. Ezt is kértem a Volántól, hogy próbálják megoldani, vagy azt a járatszámot, ami 
a MOL-kúttól indul Őrbottyán irányába, próbálják meg úgy irányítani, hogy felmenjen a Misszióig.  
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Szabó István alpolgármester:  Rövid tájékoztatást kaphatunk a bűncselekményről? 

Kmetty Károly polgármester:  Az Egyebekben szeretnék erről beszélni. 

Szabó István alpolgármester : A városüzemeltetés dolgozóinak fizetendő megbízási díjakról tudunk 
beszélni? 

Kmetty Károly polgármester : Zárt ülés kereteiben térjünk vissza erre a kérdésre. Ha napirend előtt 
nincsen több kérdés, akkor térjünk át a polgármesteri beszámolóra. 

Polgármesteri beszámoló 

Kmetty Károly polgármester : Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a 
beszámolót elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 213/2015. (XI. 25.) számú határozata a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester:  A napirendeket annyiban szeretném módosítani, hogy zárt ülés 
keretein belül szeretnék egy Egyebek napirendi pontot felvenni. Aki ezzel a kiegészítéssel a mai ülés 
napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 214/2015. (XI. 25.) számú határozata a 
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 25., szerdán 08:00 órakor 
tartandó ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Nyílt ülés keretében:  

1.. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  
2.. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 

adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

3.. Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Bizottságába tag delegálása 
4.. Műemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  
5.. Őrbottyán Közösségéért Csoport névhasználati kérelme 
6.. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 

1.. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása  
2.. Egyebek 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóbevételek a lakulásáról  

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést 

Kmetty Károly polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Ha nincsen, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő testületének 215/2015. (XI. 25.) határozata a hely i 
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

2. napirendi pont Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról 
és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság a telekadó mértékének emelését 
támogatja, a kommunális adónál a 17.000 Ft-ra emelést támogatja, a rendelet 7. paragrafus b) 
pontjában a mentességek felsorolásánál javasolja, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250% legyen megállapítva jövedelemhatárként, az iparűzési adó emelését támogatja, és 
a rendelet tervezetet az alábbiakkal felsorolva elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor képvisel ő: Ezekkel a paraméterekkel támogatta a Pénzügyi bizottság is a rendelet 
módosítását. 

Kiss László képvisel ő: Én a magam részéről semmilyen adóemelést nem tudok támogatni, az idei 
évben legalább is biztos, hogy nem. Továbbra is abban az irányban kellene a képviselő-testületnek 
gondolkodni, hogy a betervezett adókat és azoknak a teljesítését, hogyan tudná tovább növelni, még 
akkor is, hogyha látható, hogy egyes adónemekben volt már néminemű változás az előző évkehez 
képest. Azt gondolom, hogy a képviselő-testületnek mielőtt adót emelne, jelentős fejlesztést kellene 
gyakorlatilag a településen végrehajtani, aminek alapjául szolgálna az adó emelés. Nem kellene 
további terheket róni az emberekre, ha történne olyan fejlődés és fejlesztés, ami ténylegesen a városi 
cím és rang felé mozdítja el a településünket, akkor van létjogosultsága akármilyen mértékű 
adóemelésnek. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ennek most itt semmi alapja nincsen. A 
rendeletmódosítással kapcsolatban név szerinti szavazást szeretnék kezdeményezni. 

Szabó István alpolgármester : A kommunális adó tekintetében maximálisan 3.000 Ft/év, emelést 
javasolnék, ez 12.000-ről 15.000 Ft-ra történő emelést jelent. Azt gondolom, hogy ez egy lépcsőzetes 
emelés lenne. A telekadó emelését nem javasolnám és az iparűzési adó emelésénél csak 1,7%-ot 
javasolnék. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem támogatom az adóemelést, a Pénzügyi bizottság dolgozzon ki 
cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet behajtani az eddig nem teljesült adófizetési 
kötelezettségeket. 

Benedek Éva képvisel ő: Szeretném, hogy a bel- és külterületi telekadóról külön szavazzunk. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Én Szabó Istvánnal egyetértek, ha már emelünk, akkor az 
lépcsőzetes emelés legyen, telekadóhoz és az iparűzési adóhoz én nem nyúlnék hozzá, a 
kommunális adónál a maximum 3000 Ft az, ami elfogadható lenne, ha emelünk. 

Kmetty Károly polgármester : Szeretném jelezni, hogy az építményadónál változatlan a mérték 2007 
óta, 2013 óta nem változott a kommunális adó, az iparűzési adót az előző ciklusban levitték 1,5%-ra, 
azzal az indokkal, hátha több vállalkozó fog bejönni a településre. Ez nem hozott érdemi változást, 
ezért úgy gondolom, célszerű lenne visszaállítani a korábbi mértéket. 

Dékány András képvisel ő: Nagyon sok szempontból lehet a helyi adóbevételekről dönteni. 
Különbséget kell tennünk a helyi adóbevételek lehetősége és a központi költségvetés rendelkezései 
között. Minden jel arra mutat, viszonylag sok olyan megszavazott adószabály van, ami a vállalkozások 
terheit könnyítik. Az gondolom, hogy ezért indokolható lehet az iparűzési adót 1,9%-ra emelni  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Az adóbeszámoló tartalmazza a fennálló hátralékokat. Azt szeretném 
javasolni, hogy a kint lévő adóhátralékok behajtására fordítsunk nagyobb energiát. Másrészről az 
iparűzési adóval kapcsolatban, a házszámozás módosításával a vállalkozásokra azért igen sok teher 
fog hárulni. Azt javaslom, hogy ne terheljük tovább a vállalkozásokat, illetve a behajtási módszereken 
is érdemes változtatni, a behajtás ne kizárólag a levél útján történő beszedésre korlátozódjon, hanem 
a mai kornak megfelelő beszedési technikákat alkalmazzunk. 

Dékány András képvisel ő: Én külön választanám az adórendeletedben az ipaűzési adó emelését és 
az utcanév változtatással járó költségeket. A Parlament ugyanis elfogadta az úgynevezett Lázár 
csomagot, ahol kifejezetten mentesítik a vállalkozókat, évente három alkalommal, a cégbírósági 
bejegyzés, lakcímváltozást és az adatváltozási díj befizetési kötelezettsége alól.  

Kiss László képvisel ő: Az adóbevételek a legbizonytalanabb pontja az éves költségvetésnek. 
Gyakorlatilag egy fiktív összeg, amiről sosem lehet tudni, hogy pontosan mennyi összeg fog befolyni 
az önkormányzat számára. Azt szeretném megkérdezni, hogy jelen pillanatban milyen eszközök 
állnak a Polgármesteri hivatal kezében, ami arra szolgál, hogy a be nem fizetett adó utáni 
következményeket ténylegesen tudjuk érvényesíteni vagy ez, hogy működik? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A jogszabályok pontosan leírják, hogy az adott esetben milyen 
lehetőségek vannak és nekünk azokat a jogszabályokat kell követni. Az új kolléganővel kiegészült az 
adócsoport azt gondolom, hogy mindent megtesz. Egyetlen dolgot nem teszünk meg egyelőre, ez 
pedig a lefoglalás. Nekünk egy eljárási rendet be kell tartanunk.  
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A jogszabályok, amiket alkalmaznunk kell az adózás rendjéről szóló törvény, a helyi adóról szóló 
törvény és a bírósági végrehajtásról szóló törvény. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy a jövő januári Hírmondóban és 
a honlapon megint szeretnénk megjelentetni magánszemélyeknél 50.000 Ft, vállalkozásoknál 100.000 
Ft feletti adótartozásokat név szerint. 

Benedek Éva képvisel ő: Úgy látom, hogy a kommunális adó emelésével mindenki egyetért, csak a 
mértékében kell megegyeznünk. A 17.000 Ft-ra emelés az havi 400 Ft-os emelést jelentene havonta. 
A kommunális adó az egyetlen, amit fejlesztésre fordíthatunk, ha fejleszteni szeretnénk, bevételeket 
kell csinálnunk. 

Kiss László képvisel ő: Korábban már volt erre precedens és akkor az önkormányzat öngólt rúgott 
magának, hiszen azok az emberek is felháborodással fogadták ezt, akik tisztességgel fizették az 
adókat, hogy gyakorlatilag ennyi ideje és ilyen mértékű adótartozással lehet Őrbottyánban élni és 
működni minden további nehézségek nélkül, gyakorlatilag vesztettünk azzal, hogy megjelentettük. Az 
lett volna a cél, hogy azok az emberek, akik ilyen mértékű tartozással rendelkeznek vélhetően 
elszégyellik magukat és be fogják fizetni, de ez sajnos nem így alakult. Nem igazán tudom ezt 
támogatni, nem hiszem, hogy ez ilyen formában működőképes lehet. 

Dékány András képvisel ő: Egyszerűbb lenne, hogy nem emelünk adót, de akkor egész évben 
hallgathatjuk, hogy nem csináltunk semmit, mert nincs pénzünk. Szerintem az nagyobb bátorság, 
hogy megpróbálunk több adóbevételre szert tenni, elfogadható és indokolható mértékkel. A mögé 
menekülni, hogy kevesebb bevételt szavazunk meg és erre hivatkozva nem csinálunk semmit, nem 
tartom perspektivikusnak. Úgy gondolom, hogy anyagi erőforrásainkat illetően bőségesen fordítunk 
szociális támogatásokra és kiadásokra, amiket ezek nélkül a bevételek nélkül nem lehetne teljesíteni.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem az a normális, ha nem fizetjük be az adót. A Hírmondó segítségével 
helyre kell rakni a lakosokban, hogy nem az a helyes, hogy nem fizetik be az adót. 

Kiss László képvisel ő: Az én olvasatomban az, hogy nem emelünk adót, az nem azt jelenti, hogy 
nem csinálunk semmit a jövő évben, vagyis a magam részéről ez biztosan nincs így. Én úgy 
gondolom, hogy ez a kettő nincs összefüggésben egymással. Sokak által elvetett önkormányzati 
hitelre is felhívnám a figyelmet, amihez szerintem előbb vagy utóbb hozzá kell nyúlnia az 
önkormányzatunknak, ha jelentős mértékű fejlődést szeretnénk felmutatni településen. A realitások 
talaján megmaradva, megfelelő konstrukcióval lehet olyan hitelt felvenni, ami nem veszélyezteti a 
költségvetést és belátható időn belül az önkormányzat vissza tudja fizetni. 

Kmetty Károly polgármester : Az én elképzelésem a képviselői tevékenységről az, hogy egy 
közösséget és annak a többségét kell képviselnünk, igen is meg kell keresni azokat a forrásokat, 
amivel ezeket az elképzeléseket végre tudjuk hajtani. A hitel felvételre nyitott vagyok, de ennek 
vannak jogszabályi korlátai is, hiszen egyik önkormányzat sem fog adókonszolidációt végrehajtani. 
Beszéltünk már hitelfelvételről végig fogjuk gondolni a konstrukciókat, amiben kezelhető lehet egy 
ilyen hitelfeltétel, nem feltétlen kell ezzel élnünk. Nyílván azt a célfeladatot, amire ezt bevállaljuk, azt 
kell nagyon megalapozottan végig gondolni. Ha nincsen több javaslat, akkor megyünk egyenként, 
adónemenként szavazunk, név szerint. Jegyző asszony mondani fogja a neveket, kérem, hogy 
mindenki mondja a szavazatát. Ki ért egyet azzal, hogy a belterületi ingatlanok tekintetében 200 Ft/m2 
legyen a telekadó mértéke? 

Benedek Éva: nem 
Cserepka András: igen 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: nem 
Dékány András: igen 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: igen 
Kollár Sándor: igen 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: nem 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 216/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 
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A képviselő-testület a javaslatot, hogy a telekadó mértéke belterületi telek esetében 200 Ft/m2/év 
legyen, nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy a külterületi ingatlanok tekintetében 100 Ft/m2 
legyen a telekadó mértéke? 

Benedek Éva: igen 
Cserepka András: igen 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: igen 
Dékány András: igen 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: igen 
Kollár Sándor: igen 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 3 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 217/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 

A képviselő-testület a javaslatot, hogy a telekadó mértéke külterületi telek esetében 100 Ft/m2/év 
legyen, elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester: A rendelet-tervezet 4. §-ában a kommunális adó tekintetében a 
Pénzügyi bizottság a 17.000 forintos javaslatot támogatta, és most volt egy 15.000 forintos javaslat. 
Kérdezem, hogy ki ért egyet a kommunális adó 15.000 Ft-ra történő megemelésével. 

Benedek Éva: nem 
Cserepka András: igen 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: igen 
Dékány András: igen 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: nem 
Kollár Sándor: nem 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: igen 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 218/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 

A képviselő-testület a javaslatot, hogy a kommunális adó mértéke 15.000 Ft/év legyen, nem fogadta 
el. 

Kmetty Károly polgármester: Kérdezem, hogy ki ért egyet a kommunális adó 17.000 Ft-ra történő 
megemelésével. 

Benedek Éva: igen 
Cserepka András: nem 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: nem 
Dékány András: nem 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: igen 
Kollár Sándor: igen 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: nem 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 3 igen, 6 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 219/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 

A képviselő-testület a javaslatot, hogy a kommunális adó mértéke 17.000 Ft/év legyen, nem fogadta 
el. 

Kmetty Károly polgármester : Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület nem támogatta a kommunális 
adó emelést. Ennek az eredménye, hogy a kommunális adót nem emeljük. 

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az iparűzési adó 1,7%-ra emelésével? 

Benedek Éva: igen 
Cserepka András: nem 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: nem 
Dékány András: nem 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: nem 
Kollár Sándor: nem 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: igen 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 220/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 

A képviselő-testület a javaslatot, mely szerint az iparűzési adó mértéke 1,7% legyen, nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester : Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az iparűzési 1,9%-ra emelésével? 

Benedek Éva: igen 
Cserepka András: igen 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: igen 
Dékány András: igen 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: igen 
Kollár Sándor: igen 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: igen 
 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 221/2015. (XI. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k 
módosításáról 

A képviselő-testület a javaslatot, mely szerint az iparűzési adó mértéke 1,9% legyen, elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester : Akkor most egyben szavaznánk az imént elfogadott módosításokkal 
együtt a rendelettervezet elfogadásáról. Kérem, hogy mindenki mondja a szavazatát. 

Benedek Éva: igen 
Cserepka András: igen 
Csernákné Szoboszlai Szilvia: igen 
Dékány András: igen 
Kiss László: nem 
Kmetty Károly: igen 
Kollár Sándor: igen 
Lehoczky Enikő: nem 
Szabó István: igen 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadta el: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati 
rendelete Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a 
helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

(az elfogadott rendelet a jegyz őkönyv mellékletét képezi) 

3. napirendi pont: Izotóp Tájékoztató Ellen őrző Társulás (ITET) Ellen őrző Bizottságába tag 
delegálása  

Kmetty Károly polgármester : Pénzügy és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, ott elnök urat 
javasolta a bizottság az Ellenőrző Bizottságba. 

Kollár Sándor képvisel ő: Polgármester úr ajánlására. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem javaslom Kollár Sándor képviselő társamat, nem elég intenzív az 
érvényesítő képessége és javaslatot teszek Szabó István alpolgármester delegálására. 

Szabó István alpolgármester : Nagyon szépen köszönöm, de nem szeretném vállalni. 

Kmetty Károly polgármester : Kollár Sándor a bizottság elnökeként foglalkozik a pénzügyi bizottsági 
kérdésekkel, ennek az ellenőrző bizottságnak a feladatköre alapvetően arról szól, hogy a társulás 
hogyan fog működni és ennek a pénzügyi feladatai legközelebb hozzá állnak. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 222/2015. (XI. 25.) számú határozata az 
Izotóp Tájékoztató Ellen őrző Társulás Ellen őrző Bizottságába tag delegálásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás 
Ellenőrző Bizottságába Kollár Sándort delegálja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás 
elnökét tájékoztassa. 

4. napirendi pont: M űemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság nem javasolja elfogadásra az előterjesztést. A 
bizottsági ülés óta megküldtem egy kiegészítő anyagot és én továbbra is támogatom. 

Dékány András képvisel ő: Mi az oka annak, hogy a szakbizottság ezt nem támogatta? 

Kiss László képvisel ő: Egyfajta félreértés volt. Ez egy beszámoló, állapotfelmérés a tényekről, a 
jelenlegi helyzetről és ezzel kapcsolatban egy tájékoztató. Voltak, akik azt várták, hogy konkrét 
számokkal és műszakilag tervekkel körbejárva készül el az előterjesztés. Ennek nem ez volt a 
lényege, és erre jelenleg nincs is lehetőség. Nem is gondolnám, hogy csak a Kulturális és Sport 
Bizottság vagy akár az én feladatom lenne. Lényegében azt szeretném, hogyha az aktuális helyzetet 
látná a képviselő testület. Szeretném, ha a felszínen maradna és látnánk ezeket a problémákat és a 
későbbiek folyamán, amikor a költségvetéshez érkezünk, akkor el tudja dönteni a képviselő-testület, 
hogy szeretne-e ezekkel a dolgokkal a következő évben foglalkozni, akkor már érdemes leülni az 
egyházi vezetővel, hogy milyen műszaki tartalommal és milyen költségekkel járna.  

Ezek közül a legfontosabb beruházás az őrszentmiklósi templomnak a tetőszerkezete, annak 
felújítása. Ezt kell gyakorlatilag eldönteni, hogy akarunk-e és van-e lehetőségünk ezzel foglalkozni a 
következő évben és belefér-e a költségvetésünkbe. 

Dékány András képvisel ő: Ennek tehát az a célja, hogy kerüljön napirendre a jövő évben? 

Benedek Éva képvisel ő: Én is nemmel szavaztam, mert úgy gondolom, hogy egy tájékoztatót akkor 
kell csinálni, ha célja van. Én igazából ennek az előterjesztésnek nem láttam a célját. A Pálos 
kolostornál sem tervet, sem összeget nem láttunk. A tájékoztatóban nem volt benne, hogy előzetesen 
milyen tárgyalások folytak és, hogy mekkora nagyságrendű kiadásra számíthatunk. 

Kollár Sándor képvisel ő: Igazából azzal az e-mail-lel kiegészítve, amit utólagosan kaptunk meg, 
összegségével azt gondolom, hogy ez egy figyelemfelkeltő anyag arra vonatkozóan, hogy jövő évben 
milyen mértékben tudnánk vagy kívánunk-e támogatást nyújtani.  

Cserepka András képvisel ő: Van a bizottságnak arról tudomása az őrszentmiklósi templomnál a 
gesztenyefák kivágásáról?  
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Kmetty Károly polgármester : Ez ügyben megkeresett a diakónus úr, hogy ha ezek a gesztenyefák 
kidőlnek, akkor be fog szakadni a tetőszerkezet. Abban maradtunk, hogy természetesen, ha segítség 
kell, hogy ezt megakadályozzuk, akkor segítünk. A felújítással kapcsolatosan az önkormányzat, ha 
tud, akkor segít, de úgy gondolom, hogy a tulajdonosnak a katolikus egyháznak kellene ide forrásokat 
tenni.  

Benedek Éva képvisel ő: A 2. számú Művelődési házzal kapcsolatos tájékoztatást még mindig 
hiányosnak tartom. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 5 igen, 4 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfog adta, és az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 223/2015. (XI. 25.) számú határozata az 
őrbottyáni m űemlékek állapotáról készített felülvizsgálattal kap csolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műemlék védelem alatt álló épületek 
felülvizsgálatáról készült 2015. évi beszámolót elfogadja. 

5. Őrbottyán Közösségéért Csoport névhasználati kérelme  

Szabó István alpolgármester : Szeretném megköszönni Kiskuti Petrának a segítségét az Őrbottyán 
Közösségéért Csoport megalakulásának előkészítésében végzett munkájáért, és köszönetet 
szeretnék szintén mondai Takács-Sánta Ágnesnek a helybiztosításért az alakuló ülésnek és a 
személyes közreműködéséért is. Szeretném jelezni a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Ügyrendi 
Bizottság által elfogadott közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióba bekerült vállalás, miszerint 
december 30-án megalakult ez a civil kezdeményezés, amit addig utcabizalmi rendszernek hívtunk, 
2015. 11. 14-én létrejött, megvolt az alakuló ülés és a névhasználatot az előterjesztésben indokolt 
okok miatt szeretném kérni. Köszönöm szépen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 224/2015. (XI. 25.) számú határozata az 
Őrbottyán Közösségéért Csoport elnevezés ű, városi civil szervez ődés névhasználati 
kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Őrbottyán 
Közösségéért Csoport az „Őrbottyán” nevet használja és a közösségi oldalon szervezett zárt csoport 
nevében az „Őrbottyán” szerepeljen. Az engedély a tevékenység folytatásának időtartamára szól. 

6. Egyebek 

Szabó István alpolgármester : Kiszely Zoltánnak szeretném jelezni, hogy az Esze Tamás utcában a 
csapadékvíz elvezető árkok problémát okozhatnak, valahogyan le kellene fedni ezeket, hogy 
biztonságosabbá váljon arra a közlekedés. Már régóta probléma és félő a tél közeledtével, hogy bele 
fognak hajtani az emberek, főleg a Rákóczi út felőli behajtás nem belátható.  

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A Rákóczi útról beforduló terület a magyar állam tulajdona, a magyar 
közút kezelésében van. Polgármester úrral és a közúttal a legutolsó bejárás október 9-én volt, azóta a 
jegyzőkönyvet se kaptuk vissza ennyire törődnek problémáinkkal. Mindent végig vettünk és 
jegyzőkönyvet készítettünk a problémákról. Többszöri írásbeli felszólításunkra sem voltak hajlandók 
visszaküldeni azt a jegyzőkönyvet, nem tudom, hogy ezzel hogyan fogunk megbirkózni. 

Kmetty Károly polgármester : Nem csak az a jegyzőkönyv nem érkezik meg, hanem júniusban is volt 
kizárólag a Rákóczi utcára egy közös bejárás, az a jegyzőkönyv is azóta érkezik. Végig kell gondolni, 
hogy a helyi rendeletünk milyen lehetőségeket ad, nyílván a lakosságot időben értesíteni kell. A 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogszabályok változása miatt 
november 30-ig meg kell tennünk, be kell nyújtanunk egy működési engedély módosítására vonatkozó 
kérelmet. Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet, ami az ezzel kapcsolatos részleteket szabályozza, 
a mai napig sem jelent meg, kérnénk szépen a képviselő-testület támogatását arra, hogy ezt az 
eljárást elindíthassuk. Felolvasnám, a határozat szövegét: „Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása 
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érdekében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását 2015. november 30-ig 
kérelmezze.” 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A jelenleg hatályos szociális törvény szerint november 30-áig a 
képviselő-testületnek ezt kérelmeznie kell, mert a családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás szabályai 
megváltoznak. Most bent van a Parlament előtt egy törvény, ami még ezt is módosítaná. Illetve a már 
hatályos jogszabályi rendelkezésben az van, hogy ennek a benyújtásának részletes szabályait a 
kormányrendelet fogja meghatározni. A kormányrendelet a mai napig nem jött ki, tehát a részletes 
szabályokat nincsen. A kormányhivatal illetékes vezetőjének kérése, hogy november 30-ig egy 
változás bejelentés kérelem mindenféleképen érkezzen be. A részleteket pedig hiánypótlással fogjuk 
tudni kezelni, remélhetőleg előbb vagy utóbb kijön a kormányrendelet és a parlament elfogadja azt a 
jogszabályt, ami bent van a tárgysorozatban. Az előterjesztést Kiskuti Petra körülbelül 4 féle 
változatban megcsinálta már, egyetlen aprócska probléma van, hogy a jogszabályi hivatkozások egy 
része hiányos, néhány meg nincsen benne, merthogy nincs. Fel kellene a testületnek hatalmazni 
bennünket, hogy a kérelmet nyújtsuk be. 

Cserepka András képvisel ő: Azt szeretném kérdezni, hogy a jelenlegi jogszabályozásnak 
megfelelünk? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A jelenleginek igen, a január 1-jétől életbelépő törvénynek, annak 
nem. 

Benedek Éva képvisel ő: Most mit kérelmezünk pontosan? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: 2016. január 1-től a Család és Gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltatási 
egységben kell, hogy működjön. Nekünk jelenleg kettő élő működési engedélyünk van, egy van a 
gyerekjólétre és egy van a családsegítésre, ennek a kettőnek a törlését kell kezdeményeznünk és egy 
közös újat kell beadnunk. Az hogy ennek mi a formája, ahogy Jegyző asszony mondta, nem tudjuk, 
mert a jelenlegi szövegezése a jogszabálynak nem fog hatályba lépni és helyette jön egy másik. A 
létszámnormák még nem készültek el, ezek kora őszre voltak ígérve, addig érdemi döntést a testület 
nem tud hozni, mivel nincs miről. Az önkormányzatnak kell döntenie, hogy ezt a jövőben milyen 
formában kívánja ellátni, ami azért vicces, mert nem tudja eldönteni, mert nincs kint a jogszabály. 
Viszont a november 30-ig a változást nekünk kezdeményezni kell az egységes ellátás miatt. Kvázi egy 
üres űrlap fog bemenni egy új névvel. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 225/2015. (XI. 25.) számú határozata a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásá ról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. január 1-jétől 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása érdekében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
adatok módosítását 2015. november 30-ig kérelmezze. 

Kmetty Károly polgármester : Mindenki tudja, hogy az ételszállításra használt gépjárművünket 
ellopták, az udvaron megtekinthető, ami maradt belőle, látszik, hogy ezt rendbe hozni már nem lehet. 
Kell vennünk gépjárművet. Már több ajánlatot bekértünk. Ezt végig kell vinnünk az ÁNTSZ-nél is. 
Jelenleg Kisnémeditől kaptunk kölcsön egy mikrobuszt, amivel az ételszállítást meg tudjuk oldani.  

Kollár Sándor képvisel ő: Erre való a tartalék. 

Kmetty Károly : Az új gépjármű körülbelül 4,5 millió Ft lenne. 

Kiss László képvisel ő: Támogatom, hogy ezt a problémát meg kell oldani, lehetőség szerint minél 
előbb. Akkor tudunk erről ténylegesen dönteni, hogyha kapunk egy előterjesztést, hogy milyen autót 
szeretnénk vásárolni, aminek meg kell felelnie ahhoz, hogy ezt a feladatot tudjuk vele folytatni, illetve, 
hogy ez konkrétan milyen összeget jelent és mennyit kell a tartalékból erre felhasználni. Akkor 
tudnánk erről konkrétan szavazni. 

Szabó István alpolgármester: Azt gondolom, az autóra szükség van, a feladatot el kell látni. Én ezt a 
folyamatot felgyorsítanám. 

Benedek Éva képvisel ő: Mindenképpen új autót akarunk venni? 

Gállné Mezősi Szilvia : Használt autót kezdtek el keresni a kollégák, de eddig csak olyat találtak, 
amelyik kb. 200 ezer km-t tett meg. 
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Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: Mi is utána néztünk, a mai útviszonyok mellett nem 
gondolom, hogy 200.000 km-es autót kellene vásárolnunk, és nem olyan nagy a különbség a használt 
és az új gépjármű ára között. Illetve jó lenne, ha kicsivel nagyobb gépjárművet vennénk, hiszen már a 
régit is kinőttük. 

Kollár Sándor képvisel ő: A konyha a vásárolt gépjárműre vissza fogja tudni igényelni az Áfát nem? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A lízingelés felmerült? 

Kmetty Károly polgármester : Igen felmerült, van is ajánlatunk rá, de nem jönnénk ki jobban vele. 

Dékány András képvisel ő: Lehet ajánlani, hogy honnan vegyünk gépjárművet? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen, természetesen. 

Benedek Éva képvisel ő: Általános tartalékkal, hogy állunk? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Nagyjából 17 millió Ft van rajta. 

Kmetty Károly polgármester : Én 5 millió Ft-ot javaslok keretként meghatározni. Most van egy 4,5 
millió Ft-os ajánlatunk. 

Kollár Sándor képvisel ő: Én nem ajánlom használt gépjármű megvételét. 

Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: Szeretném jelezni, hogy az ÁNTSZ által kijelölt saválló 
lemezzel való bevonás nem fér bele 5 millió Ft-ba, az plusz költség. 

Cserepka András képvisel ő: Más a vásárlás és más a gépjárműnek a felkészítése célfeladatra.  

Dékány András képvisel ő: A képviselő-testület döntsön arról, hogy maximum a nettó 5 millió Ft-ból 
történjen meg a vásárlás, és az ehhez szükséges forgalomba helyezéshez szükséges költségeket 
pedig később megbeszéljük. 

Kmetty Károly polgármester : Aki ezekkel a paraméterekkel elfogadja a javaslatot, kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbi határoza tot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 226/2015. (XI. 25.) számú határozata a 
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátásáh oz szükséges autó megvásárlásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermekétkeztetés és 
szociális étkeztetés ellátásához gépjárművet vásárol, nettó 5 millió Ft-ért. Az autó vásárlásához 
szükséges összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ellátandó feladatnak megfelelő gépjárművet megvásárolja, és az ÁNTSZ 
előírásainak megfelelően a gépjárművön az üzembe helyezéshez szükséges átalakításokat biztosítsa, 
a forgalomba helyezést követően a költségekről a képviselő-testületet tájékoztassa.  

Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester a nyílt ülést 09:44 
órakor bezárta, a testület 10 perc technikai szünet  után zárt ülés keretében folytatta a munkát. 

Kmetty Károly  Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester  jegyző 

 

Dékány András 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


