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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. december 16-án, szerda 8:00 órakor 

megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 

230/2015. (XII. 16.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

231/2015. (XII. 16.) számú határozata a polgármeste ri beszámolóról 

232/2015. (XII. 16.) számú határozata a napirendi p ontokról 

233/2015. (XII. 16.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2016. évi munkatervér ől 

234/2015. (XII. 16.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2016. évi munkatervér ől 

235/2015. (XII. 16.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2016. évi munkatervér ől 

236/2015. (XII. 16.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi bels ő 
ellenőrzési tervr ől 

237/2015. (XII. 16.) határozata a szociális és gyer mekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról 

238/2015. (XII. 16.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzat i 
rendezvényeir ől 

239/2015. (XII. 16.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzat i 
rendezvényeir ől 

240/2015. (XII. 16.) határozata az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus óvoda tet őtér-
beépítés beruházás kivitelezésének közbeszereztetés  tárgyában 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án, szerdán 8:00 
órakor megtartott 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 

 Kiss László   képviselő 

 Lehoczky Enikő    képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Lehoczkyné Franyó Hajnalka Arteries Studio Kft. 

 Muzsay Márta   szakmai vezető 

 Balázsné Szalai Katalin  óvodavezető 

 Kiszely Zoltán   irodavezető 

 Takács-Sánta Ágnes  intézményvezető 
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 Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 

Igazoltan távol:  Dékány András   képviselő 

NAPIREND ELŐTT 

-  Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások 

-  Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, 
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről 

NAPIRENDEK 

Nyílt ülés keretében:  

 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása   

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása   

3. Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása 

4. A 2016. évi önkormányzati rendezvények  

5. Kismókus óvoda tetőtér-beépítés kivitelezésének közbeszereztetése  

6. Egyebek 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 
fővel van jelen, határozatképes. Dékány András jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lehoczky Enikő képviselőt kérem fel.  

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 230/2015. (XII. 16.) számú határozata  a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 16-án, szerdán 8:00 órakor 
tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester:  Napirend előtt van valakinek kérdése, felszólalása? 

Cserepka András képvisel ő: Szeretném megkérdezni, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban lesz-e 
változás? A misszióval meddig érvényes a szerződésünk? 

Kmetty Károly polgármester:  Tudomásom szerint a szerződésünk életben van. Egyeztettem az 
igazgató asszonnyal néhány héttel ezelőtt. Az alap probléma az, hogy a háziorvosaink nem tudnak, 
akarnak ügyeletet vállalni. Próbálunk megegyezésre jutni a háziorvosokkal, abban maradtunk az 
igazgató asszonnyal, hogy ha bármi lépésre szükség van, akkor egyeztetünk. Megoldásként szóba 
jöhet, hogy ha fel tudják tölteni az ügyeletet más orvosokkal és rezidensekkel, akkor működhet tovább 
a dolog. Ez lehet, hogy nekünk többlet költséggel fog járni. Ha ez nem megy és valamiért az ügyelet 
megáll a Misszióban, akkor Váchoz kell csatlakoznunk, ami a számítások szerint 33 Ft-ot jelentene az 
eddigi, ha jól tudom 17 Ft helyett lakosonként és nyílván, ha Vácról jön az ügyelet az nem ugyan az, 
mintha innen jönne a szomszédból. 

Cserepka András képvisel ő: A másik problémás dolog a szelektív hulladék gyűjtése. Az utóbbi 
három hétben elég rendszertelen volt a szelektív hulladékgyűjtés. 

Kmetty Károly polgármester:  Alapvetően a gond abból adódott, hogy eddig mindig úgy indult el a 
Zöld Híd, a szelektív gyűjtési napon, ahogy a kukákat ürítették. Sokan hozzászoktak ehhez és 10 
órakor vitték ki a szelektív hulladékot, az új gyűjtési rendben viszont reggel már összeszedték a Zöld 
Híd emberei azt és ezért maradhatott ott. Elvileg úgy van a szerződés, hogy reggel 6-ig ki kell helyezni 
a hulladékot.  

Szabó István alpolgármester:  Én beszéltem a szállítási igazgató úrral Egy hibát elkövettek, ami nem 
volt hangsúlyos. A novemberi váltás a kétheti szelektív hulladék beszedése megváltozott adott 
utcákból szedik a hulladékot.  Ezt a jelzést ők beleírták a kis tájékoztatójukba, ami kiérkezett a 
számlalevelekkel és a kukákra ragasztható matricákkal. Érezték a problémát és jövő évtől 
hangsúlyosabban fogják az ilyen váltásokat a lakosság felé jelezni. 
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Lehoczky Enik ő képvisel ő: Azon a papíron, amin fel voltak sorolva az utcák, azon semmi más nem 
volt. Tehát, ha valaki kézbe vette azt a lapot, akkor fogalma nem volt arról, hogy az mi. Szerintem ez 
kommunikációs probléma is, mert nem volt rajta konkrétan, hogy az változás, hogy mit kell akkor 
kirakni, ezen is múlhatott, hogy az emberek megzavarodtak. 

Cserepka András képvisel ő: Az ITT-nek a további sorsával kapcsolatosan tudunk valamit? 
December 31-ével a társulatnak el kellene számolnia? 

Kmetty Károly polgármester:  A társulásnak nem kell feltétlenül megszűnnie, az más kérdés, hogy 
miután nincsen befogadó település az ITT-n belül így semmiféle pénzügyi támogatásra nem 
jogosultak., úgy gondolom, hogy logikus lesz a társulás megszűntetése. Két héttel ezelőtt volt társulási 
ülés ez ügyben. 

Cserepka András képvisel ő: Vác felől az üdvözlőtáblát valaki kivette, pótolni kellene. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Veresegyház felől, meg össze van törve. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A Vác felőli „Üdvözöljük városunkban” táblát mi vettük ki, meg volt repedve 
középen, és a csere még nem történt meg. 

Polgármesteri beszámoló 

Kmetty Károly polgármester:  A polgármesteri beszámolót kiküldtem, köszönöm Benedek Évának a 
két kiegészítést. Az adórendeletet természetesen kihirdettük, és a 27-ei zárt döntéseknek megfelelően 
jártunk el. A Volánnak két témában írtam levelet, az egyik, hogy a Missziónál van egy speciális 
általános iskola és a menetrend módosítással az ottani gyerekek nem tudtak hazajönni csak úgy, hogy 
ha kigyalogolnak az ottani főútra, és átmennek a forgalmas úton a buszmegállóba, ahol zebra 
sincsen. Kértem a Volánt, hogy  az a busz, ami a Mol kúttól indul az vagy érintse a Missziót, vagy 
valamilyen megoldást találjanak. Jelezték, hogy igen értik a problémát és a Missziótól fog a járat 
indulni, a szokásos hivatali útra beterjesztették, és bíznak benne, hogy ott is zöld utat kapnak. A másik 
dolog, hogy volt itt egy hónapja egy sajnálatos baleset, ott az volt a gond, hogy egy ellenőrzés során 
nem engedte az ellenőr felszállni azokat a gyerekeket, akik itt szálltak volna fel a hivatal melletti 
buszmegállóban, lemennek az üdülőtelepi fordulóig és úgy mennek fel az iskolához, mondván, hogy a 
bérletük nem úgy szól. A Volán erre a dologra teljesen pozitívan reagált, annyit kell megtenni, hogy a 
gyerekeknek a bérletét üdülőtelep, iskola megállót kell megjelölni, a bérlet ugyanannyiba kerül. Iskolát 
is tájékoztattam erről, igazgató asszonynak átadtam a Volán levelet, hogy a szülőket is tájékoztatni 
tudják. Annyi a különbség, hogy a bérletet úgy kell kérni, hogy az üdülőtelepet érintve kell kérni a 
posta megállóig. 

Kollár Sándor képvisel ő: Volánnál próbáljuk meg egyszer valamilyen formában kezdeményezni, 
hogy az orvosi rendelő megállót nevezzük át rendőrőrsre, mert az már vagy 20 éve nem orvosi 
rendelő. 

Kmetty Károly polgármester: Igen arra én is rácsodálkoztam. 

Szabó István alpolgármester: Valamilyen közlekedés-biztonsági megoldást kellene találnunk a 
Rákóczi útnak erre a szakaszára. 

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, az kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 231/2015. (XII. 16.) számú határozata  a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja a napirendi pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 232/2015. (XII. 16.) számú határozata  a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 16-án, szerdán 8:00 órakor 
tartandó rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Nyílt ülés keretében:  

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása   
2. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása   
3. Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása 
4. A 2016. évi önkormányzati rendezvények  
5. Kismókus óvoda tetőtér-beépítés kivitelezésének közbeszereztetése  
6. Egyebek 

1. napirendi pont: A Képvisel ő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

Kmetty Károly polgármester: Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az ügyrendi bizottság a határozatot a képviselő 
testületnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel. Három kiegészítés hangzott el, az április 
27-ei ülésen a Harangok Napja programjának elfogadása napirendre lett tűzve, szeptember 28-ai 
ülésen az Óvoda beszámolója valósuljon meg illetve december 14-én legyen a decemberi ülés. 

Kollár Sándor képvisel ő: A pénzügyi bizottság ugyanezekkel a kiegészítésekkel javasolja 
elfogadásra a képviselő testületnek. 

Benedek Éva képvisel ő: A humánügyi bizottság elfogadásra javasolja. 

Kiss László képvisel ő: A kulturális és sport bizottság is elfogadásra javasolja, azokkal a 
kiegészítésekkel, melyek a többi bizottságon is elhangzottak. Illetve volt még további két javaslat, az 
egyik január 27-ei ülésre vonatkozóan, Csapó Károly úr javasolta az önkormányzat kommunikációs 
helyzetének felülvizsgálatát, ezt a javaslatot a bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a 
képviselő testületnek. Illetve volt még egy javaslat Lehoczky Enikő részéről arra vonatkozólag, hogy a 
bizottsági ülések időpontja legyen meghatározva szerda 17 órában ezt a javaslatot a bizottság nem 
támogatta, ha képviselő asszony fenntartja a javaslatot, akkor fontos lenne erről most is szavazni. 

Kmetty Károly polgármester:  Ezzel a módosító javaslattal, hogy adott napon 17 órától kezdődjön az 
ülés, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 2 igen, 4 ellen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el é s az alábbi döntést hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 233/2015. (XII. 16.) számú határozata  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint a képviselő-testületi 
ülések időpontja szerda 17.00 órában legyen meghatározva - nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester:  A következő módosító javaslat a január 27-ei ülésre a Dékány András 
által készített beszámoló a kommunikációról, aki támogatja ezt a javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 1 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta  el: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 234/2015. (XII. 16.) számú határozata  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre szóló munkatervét az Önkormányzat 
kommunikációjának felülvizsgálata napirend januári időpontban történő tárgyalásával egészíti ki.  Az 
előterjesztés készítője Dékány András. 

Kmetty Károly polgármester: Mivel a többi módosítással minden bizottság egyetértett ezért a 
módosításokkal kiegészített munkaterv elfogadását kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 235/2015. (XII. 16.) számú határozata  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre szóló munkatervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
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Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 235/2015. (XII. 16.) számú 
határozatához  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi munkaterve 

 

2016. január 27. szerda  

A 2015. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság 

A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Az Önkormányzat kommunikációs helyzetének felülvizs gálata  

Előterjesztő:  tanácsnok 

Előterjesztés készítője: tanácsnok 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

2016. február 24. szerda  

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2 019. évekre 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő: jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

Az alpolgármester és a bizottságok 2015. évi beszám olója  

Előterjesztő:    alpolgármester, bizottsági elnökök 

Előterjesztés készítője: alpolgármester, bizottsági elnökök 

Az előterjesztést tárgyalja:  valamennyi bizottság a saját beszámolóját  
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2016. március 30. szerda  

A Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2015. évr ől 

Előterjesztő:    polgármester  

Előterjesztés készítője: Váci Rendőrkapitányság 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

A Művelődési Ház vezet őjének beszámolója a 2015. évi tevékenységr ől 

Előterjesztő:    Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja:  Kulturális és Sport Bizottság 

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Civil szervezetek támogatása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság 

2016. április 27. szerda  

Harangok Napja programjának elfogadása  

Előterjesztő:  Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság; Kulturális és Sport Bizottság 

2016. május 25. szerda  

Zárszámadás Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásár ól 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2015. é vi bels ő ellenőrzéséről szóló jelentés 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: Adócsoport vezetője  

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekv édelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő:  Humánügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: aljegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 
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2016. június 29. szerda  

2016. szeptember 28. szerda  

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

Előterjesztő:  Óvodavezető 

Előterjesztés készítője: Óvodavezető 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

2016. október 26. szerda  

2016. november 30. szerda  

2016. december 14. szerda  

A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő:   polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság  

2. napirendi pont: 2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság. 

Kollár Sándor képvisel ő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a belső ellenőrzési tervet.. 

Kmetty Károly polgármester:  Van valakinek valami kiegészítése? Amennyiben nincs, akkor, aki 
egyetért a jövő évi belső ellenőrzési tervvel, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 236/2015. (XII. 16.) számú határozata  
Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi bels ő ellenőrzési tervr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi 
belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.  
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Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 236/2015. (XII. 16.) számú határozatá hoz 
 

Őrbottyán város ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLEN ŐRZÉSI TERV 2016. 
Ezen terv a korábbi években elvégzett ellen őrzések tapasztalatait és a 2016. évre vonatkozó koc kázatelemzés eredményének figyelembe vételével 
készült.* 

 

Ellenőrizend ő 
államháztartási 
szervezet/ költségvetési 
szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa 
(**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás szükségletek 
(****) 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal 

Őrbottyáni Napközi 
Otthonos Óvoda 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a 
közneveléssel kapcsolatos 2015. évi állami támogatás 
igénylés és elszámolás megalapozott volt-e? 

Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közneveléssel kapcsolatos 
állami támogatás igénylés megalapozottságának 
vizsgálata  

Ellenőrizend ő időszak:  2015. költségvetési év 

Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  

- a normatíva igénylés helytelen, illetve nem pontos,   

- a támogatás felhasználása nem jogszerű 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. I. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. március 10.  

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 10 
belső ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási 
szervezet/ költségvetési 
szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa 
(**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás szükségletek 
(****) 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a szociális 
ellátással  kapcsolatos 2015. évi állami támogatás 
igénylés és elszámolás megalapozott volt-e? 

Ellenőrzés tárgya: 2015. évi szociális ellátással 
kapcsolatos állami támogatás igénylés 
megalapozottságának vizsgálata  

Ellenőrizend ő időszak:  2015. költségvetési év 

Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  

- a normatíva igénylés helytelen, illetve nem pontos,   

- a támogatás felhasználása nem jogszerű 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. I. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. március 10.  

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 10 
belső ellenőri nap 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal    

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés 
rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső 
szabályzatoknak. 

Ellenőrzés tárgya :  Pénzkezelés rendjének vizsgálata   

Ellenőrizend ő időszak:  vizsgálatig lezárt hónap  

Azonosított kockázat:  

- a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázat,  

- összeférhetetlen helyzetek kialakulása / személyi 
feltételek változása 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés  

Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. II. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. június 30.  

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 10 
belső ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási 
szervezet/ költségvetési 
szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa 
(**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás szükségletek 
(****) 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal 

Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a 
reprezentációs kiadások elszámolása, analitikus és 
főkönyvi nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó 
jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak  

Ellenőrzés tárgya : a reprezentációs kiadások 
elszámolásának vizsgálata  

Ellenőrizend ő időszak:  2015. év, illetve aktuális időszak  

Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  

- jogszabályi rendelkezések változása, 

- rendszerbeli hiányosságok és hibák. 

 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. IV. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. december 20. 

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 5 
belső ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási 
szervezet/ költségvetési 
szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa 
(**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás szükségletek 
(****) 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal 

Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a 
telefonhasználattal kapcsolatos kiadások elszámolása, 
analitikus és főkönyvi nyilvántartása megfelel-e a 
vonatkozó jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak  

Ellenőrzés tárgya : a telefonhasználattal kapcsolatos 
kiadások elszámolásának vizsgálata  

Ellenőrizend ő időszak:  2015. év, illetve aktuális időszak  

Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  

- jogszabályi rendelkezések változása, 

- rendszerbeli hiányosságok és hibák. 

 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. IV. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. december 20. 

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 5 
belső ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási 
szervezet/ költségvetési 
szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa 
(**) 

Az ellen őrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás szükségletek 
(****) 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, 
Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal, Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki 
Ellátó Szervezet 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy az Intézmény 
alapítói célok teljesítése megvalósult-e, illetve ennek 
teljesítése során a szabályszerűség biztosított volt-e 

Ellenőrzés tárgya : Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki 
Ellátó Szervezet alapításával kapcsolatos célok 
megvalósításának vizsgálata  

Ellenőrizend ő időszak:   2016. évből a vizsgálatig lezárt 
hónap  

Azonosított kockázat:  

- eltérés a célok,  

- a gazdálkodás és a működés nem eredményes, 
gazdaságos és hatékony 

 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. IV. 
negyedév 

 

Jelentés készítése: 
2016. december 20. 

 

A külső szolgáltató által 
kerül meghatározásra. 

Tervezett szükséglet: 10 
belső ellenőri nap 

Soron kívüli vizsgálat és 
tanácsadás 

   Rendelkezésre álló 
időkeret: 5 belső ellenőri 
nap 

*  Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

**  A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

***  Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

****  Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: 

 



13 

Az Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell 
teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával 
teremtődik meg. Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a 
szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának 
tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. 
Tevékenysége, annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. Az Önkormányzat a jogszabályokban 
meghatározott feladatok hatékony gazdálkodásának megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.  

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső 
szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem 
szükséges. Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA 
Standardok figyelembevételével 

- a belső kontrollrendszer,  

- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,  

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és  

- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.  

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javasalatok, a korábbi években lefolytatott 
ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelmbe vételével készült el a kockázatelemzését, s eredményeként az alábbi terv.  

 

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.  

 

Szombathely, 2015. december 1. 

 ……………………………   

 Dr. Hosszuné Szántó Anita 

     belső ellenőrzési vezető  
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A 2016. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:    

Az Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre 
vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. 

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés. 

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai 
Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.  

A 2016. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, 
az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.  

Őrbottyán Város Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, 
jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 5 munkanap tartalékidőt 
tartalmaz. 

Őrbottyán, 2015. december 3. 

  

 ……………………………… 

     Gállné Mezősi Szilvia   

            jegyző 

 

Jóváhagyta: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 236/2015. ( XII.16.) számú határozatával. 

Kelt:  

 

 ……………………………………                                                                                         …….……………………………. 

              Kmetty Károly           Gállné Mezősi Szilvia 

     polgármester           jegyző  
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3. napirendi pont: Családsegít ő és gyermekjóléti feladatok ellátása 

Kmetty Károly polgármester:  Itt az előterjesztésben szeretnék egy dolgot egyértelművé tenni. A 
határozat utolsó mondata, hogy az önkormányzat a feladatok ellátására 3 fő családsegítőt és 2 fő 
szociális gondozót alkalmaz és a szociális segítő munkakört megszünteti. Akkor gyakorlatilag lenne 3 
fő családsegítőt és 2 fő szociális gondozó és a szociális segítő munkakört megszüntetnénk. Nyílván 
létszámkorlátok vannak az új jogszabályok szerint, de erről beszéltek az bizottságon. Az előterjesztést 
tárgyalta a Humán bizottság és a Pénzügyi bizottság. 

Benedek Éva képvisel ő: A humánügyi bizottság a javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő 
testületnek. 

Kollár Sándor képvisel ő: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja. Illetve nagyságrendileg 
figyelembe véve a központi finanszírozást, éves szinten 1 millió Ft saját erőből történő költség 
hozzájárulás szükséges, a saját költségvetésből. 

Kmetty Károly polgármester:  Köszönöm van-e még kérdés? Amennyiben nincs akkor ezzel a 
kiegészítéssel, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 237/2015. (XII. 16.) határozata a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásá ról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. január 1-től a szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat Őrbottyáni Segítő Kéz 
Szociális Szolgálat néven biztosítja egy szolgáltató keretében. A feladatok ellátására 3 fő 
családsegítőt és 2 fő szociális gondozót alkalmaz, a szociális segítő munkakört megszünteti. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatások biztosítása érdekében a 
jogszabályok által előírt intézkedéseket a módosítási eljárásban hajtsa végre, továbbá a jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

4. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati rendez vények  

Kmetty Károly polgármester: Tárgyalta a Kulturális és Sport bizottság. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet. 

Kmetty Károly polgármester: Én felvetnék egy módosító javaslatot, a december 3-ai Mikulásnap 
illetve a december 10-ei Télköszöntő tekintetében, én javasolnám ezt a két rendezvényt összevonni, 
mind a kettő sikeres volt, ha ezt a két programot összevonnánk, akkor egy rendezvényen belül lehetne 
egy színvonalasabb esemény. 

Kiss László képvisel ő: Én úgy gondolom, hogy a két rendezvény külön-külön is elég sikeres volt, 
színvonalasnak tartottam mind a két rendezvényt, jelen voltam mindkettőn, én nem javasolnám 
összevonni, ha csak egyéb pénzügyi okai nincsenek. 

Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi oldalról nézve az önkormányzatnak tényleg fele annyiba 
kerülne, ha egy rendezvény kerülne megtartásra, de szerintem sokkal színesebb lenne, ha ezt a kettőt 
összevonnánk. 

Benedek Éva képvisel ő: Mikor lenne az időpontja ennek? 

Kmetty Károly polgármester: Én a december 3-at javasolnám. 

Benedek Éva képvisel ő: Szerintem legyen 4-e, és akkor gyertyát is gyújthatunk. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Én jó ötletnek tartom, hogy vasárnap tartsuk, mert akkor végre lesz 
valaki a gyertyagyújtáson is. 

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja azt a módosító javaslatot, hogy 4-én legyen a Mikulás és 
a Télköszöntő rendezvény egyben megtartva, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 1 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta  el: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 238/2015. (XII. 16.) határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzat i rendezvényeir ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. évi önkormányzati 
rendezvények közül a Mikulásnap és a Télköszöntő rendezvény összevontan, december 4-én kerüljön 
megrendezésre.  

Kmetty Károly polgármester: Az imént elfogadott módosítással együtt, aki elfogadja a táblázatban 
szereplő jövő évi rendezvényeket és időpontjait, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 239/2015. (XII. 16.) határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzat i rendezvényeir ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. évben az alábbi 
önkormányzati rendezvényeket kívánja megtartani 

 

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN 

február 25. csütörtök Kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja I.sz. Művelődési Ház 

március 5. szombat Nőnap Kvassay Jenő Általános Iskola 
aulája 

március 12-19. Testvértelepülési évforduló  

március 15. kedd Március 15-i megemlékezés Hősök tere 

március 20. vasárnap Március 15-i megemlékezés Vácbottyáni Hősi emlékmű 

április 2. szombat Tavaszköszöntő Fő tér 

április 15. péntek Holokauszt emléknap I.sz. Művelődési Ház 

április 16. szombat Mozdulni Jó Nap! Bartók Béla utcai sportpálya 

május 1. péntek Majális Bartók Béla utca- sportpálya 

május 29. vasárnap Városi Gyereknap Bartók Béla utca - sportpálya 

június 3. péntek Kvassay Nap Főtér, Kvassay sírkert 

június 4. szombat Nemzeti Összetartozás Napja Hősök tere 

július 15. péntek Harangok Napja Bartók B. utcai sportpálya 

július 16. szombat Harangok Napja Kossuth utcai sportpálya 

július 17. vasárnap Harangok Napja Kossuth utcai sportpálya 

augusztus 20. szombat Szent István Nap Fő tér 

október 1. szombat Idősek Napja Kvassay Jenő Általános Iskola  
aulája 

október 6. csütörtök Október 6-i megemlékezés Hősök tere 

október 23. vasárnap Október 23-i megemlékezés Hősök tere, Obersovszky 
emlékház, Vácbottyáni temető 

december 4. vasárnap Mikulás, Tél köszöntő Fő tér, I.sz. Művelődési Ház 

december 16. péntek Szeretet ünnep Kvassay Jenő Általános Iskola 
aulája 

  

Felkéri a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetőjét, hogy a rendezvények 
szervezését és lebonyolítását az intézmény végezze el. A rendezvények költségvetésének fedezetét 
az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében az intézménynek biztosítja.  
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5. napirendi pont: Kismókus óvoda tet őtér-beépítés kivitelezésének közbeszereztetése  

Kmetty Károly polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. 

Kollár Sándor képvisel ő: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 240/2015. (XII. 16.) határozata az 
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus óvoda tet őtér-beépítés beruházás 
kivitelezésének közbeszereztetés tárgyában 

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Őrbottyáni Napközi 
Otthonos Óvoda Kismókus óvoda tetőtér-beépítés beruházás megvalósítása érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerint hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolít le. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás megindíttatására, amennyiben az 
eljárás megkezdésének feltételei biztosítottakká válnak.  

 

6. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Én a magam és az Ügyrendi bizottság nevében szeretném 
megköszönni az önkormányzat, a hivatal munkáját és szeretném külön kiemelni Batki Gabriellát, 
nagyon egyértelműen megfogalmazott előterjesztéseket kaptunk tőle. Az én számomra, aki nem 
pénzügyi szakember, számomra is egyértelműek voltak az előterjesztések. Szeretném még 
megköszönni Petrának és Szilviának a munkáját, úgy gondolom, hogy szakmai jártassággal, 
körültekintéssel dolgoznak, ezzel megkönnyítve a munkámat és a döntéseimet. Illetve szeretném 
Kiszely Zoltánt is kiemelni, aki szakmai tapasztalatával és szakmai jártasságával írja az 
előterjesztéseket, hogy azok érthetőek legyenek és a nem szakember is ilyen szemmel tudja 
átolvasni, értelmezni. Köszönöm szépen. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A múlt ülésen szóltam a kukák ügyében, ami megvalósult, köszönöm 
szépen. Most azt szeretném javasolni, hogy ezek ürítésre is kerüljenek. 

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm a jelzést, oda fogunk figyelni erre. 

Szabó István alpolgármester:  Szeretném javasolni, hogy néhány várospolitikai, vállalkozói fórumot is 
iktassunk be a jövő év folyamán, a másik pedig, hogy a kulturális programokkal kapcsolatban, hogy a 
jövő évben a rendezvényeken való aktívabb részvételt kérnék, jelenléttel, beszédekkel. 
Beoszthatnánk, hogy ki melyik rendezvényt tudná bevállalni a későbbiekben. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Ez szerintem jó ötlet, de tervezzünk előre, mert nekem adott esetben 
hónapokkal előre vannak lekötött munkáim, programjaim, melyeket az utolsó pillanatban nem tudok 
lemondani. 

Kmetty Károly polgármester:  Van egy kellemetlen hírem így az ülés végére, nem nyertünk a testvér-
települési pályázaton, így 4 millió Ft-ból kell megcsinálnunk ezt a rendezvényt. Januárban a bizottság 
biztos, hogy fog egy előzetes programot készíteni. Meg kell majd beszélnünk egy emléktárgyat is, ami 
majd átadásra fog kerülni, erre nekem van is egy javaslatom is. Van-e valakinek még mondanivalója? 
Ha nincsen, akkor köszönöm mindenkinek a mai és az egész éves munkáját. 

 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt, kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánt és az ülést 8:35 órakor  bezárta.  

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

 Lehoczky Enik ő 

 képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


