Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-án, szerdán 08:00 órakor megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve
6/2019. (I. 30.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
7/2019. (I. 30.) határozat a polgármesteri beszámolóról
8/2019. (I. 30.) határozat a napirendi pontokról
9/2019. (I. 30.) határozat a Várospolitikai Fórum időpontjának és témaköreinek meghatározásáról
10/2019. (I. 30.) határozat a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról
meghatározásáról
11/2019. (I. 30.) határozat a 2019. évi igazgatási szünetek időpontjának meghatározásáról
12/2019. (I. 30.) határozat a 2018. évi ISZF/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási
keretszerződéshez kapcsolódó 2019. évben kötendő éves támogatási (al)szerződés célfeladat és
támogatási összeg felhasználásáról
13/2019. (I. 30.) határozat Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való szereplésének
támogatásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án, szerdán 08:00
órakor megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

Jelen vannak:

Kmetty Károly
Szabó István
Benedek Éva
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Dékány András
Kiss László
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Batki Gabriella
Károlyfi Levente
Previák András
Lehoczkyné Franyó Hajnalka
Oláh Henrietta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző
gazdasági vezető
műszaki irodavezető
Gamesz igazgató
Arteries Stúdió
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Cserepka András
Lehoczky Enikő

képviselő
képviselő

Meghívó szerinti napirendi pontok:
NAPIREND ELŐTT
-

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

Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.
5.

A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének meghatározása
2019. évi igazgatási szünet elrendelése
A 2019. évi ITET támogatás felhasználásának jóváhagyása
Támogatási kérelem Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való részvételéhez
Egyebek
0

Zárt ülés keretében:
6. Őrbottyán, zártkert 2077 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlat
elbírálása
7. Közérdekű bejelentés megvizsgálása
8. Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a testületi ülésen. Cserepka
András és Lehoczky Enikő jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Kiss Lászlót.
Aki egyetért a hitelesítő személlyel kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (I. 30.) határozata a jegyzőkönyv
hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 30-án, szerdán 08:00 órakor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Kiss László képviselőt választja.
Kmetty Károly polgármester: Napirendek előtt van valakinek kérdése?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Én szeretném felhívni a képviselőtársak figyelmét, hogy a
holnapi nappal lejár a vagyonnyilatkozattétel beadási határideje. Kérem próbálják meg tartani a
határidőt. Köszönöm szépen.
Kmetty Károly polgármester: Van még valakinek mondani valója? Amennyiben nincs, akkor a
polgármesteri beszámolóra térjünk át. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
aki a polgármesteri beszámolót elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett a polgármesteri beszámolóról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat
polgármesteri beszámolóról

Képviselő-testületének

7/2019.

(I.

30.)

határozata

a

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Kmetty Károly polgármester: A napirend kiküldésre került. Ezzel kapcsolatban van valakinek
kiegészíteni valója vagy módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat az
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokról 7 igen,
0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (I. 30.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. január 30-án, szerdán 08:00 órakor
tartandó rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.
5.

A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének meghatározása
2019. évi igazgatási szünet elrendelése
A 2019. évi ITET támogatás felhasználásának jóváhagyása
Támogatási kérelem Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való részvételéhez
Egyebek
Zárt ülés keretében:

1. Őrbottyán, zártkert 2077 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlat
elbírálása
2. Közérdekű bejelentés megvizsgálása
3. Egyebek
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1. napirendi pont: A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének
meghatározása
Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs, aki a várospolitikai fórum időpontját az előterjesztés szerint elfogadja az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (I. 30.) határozata a Várospolitikai
Fórum időpontjának és témaköreinek meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. március 22-én pénteken
18.00 órától, Várospolitikai Fórumot tart.
A fórum fő témakörei:
1. A 2019-es évi költségvetés főbb számai és az adóbevételek
2. 2019-re tervezett fejlesztések és indokaik
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a fórumot szervezze meg.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen, és aki a közmeghallgatás időpontját elfogadja az
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (I.
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról

30.) határozata a

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi közmeghallgatás
időpontja: 2019. szeptember 13. péntek 18.00 óra, napirendje:
-

A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója.

-

A képviselő-testület tagjainak beszámolója.

- Tájékoztató a képviselő-testület 2019. évi munkájáról, a településen
megkezdett fejlesztések, beruházások állásáról, a várható
fejlesztésekről.
-

Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatást hívja össze.
2. napirendi pont: 2019. évi igazgatási szünet elrendelése
Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Köszönöm szépen, elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a
határozati javaslatot elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (I. 30.) határozata a 2019. évi
igazgatási szünetek időpontjának meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:
2019. július 1. -2019. július 5. között

5 munkanap

2019. augusztus 5. és 2019. augusztus 10. között

6 munkanap

2019. december 23. és 2020. január 2. között

4 munkanap

Összesen:

15 munkanap

3. napirendi pont: A 2019. évi ITET támogatás felhasználásának jóváhagyása
Kmetty Károly polgármester: Nem tárgyalta egyik bizottság sem. Felhalmozási célokra használnánk
fel ezt a 24,6 millió Ft-os összeget. Ezzel kapcsolatban van esetleg valakinek kérdése?
Szabó István alpolgármester: Mit jelent az, hogy a felhalmozásiba tesszük?
Kmetty Károly polgármester: Szeretnénk folytatni a Pálos udvarát ebből a pénzből. Amikor a
képviselő-testület elfogadja a költségvetést, akkor lesz ez végleges. Holnap lesz társulási ülés és le kell
adni, hogy az adott önkormányzatok milyen célra használják fel az összeget, hogy meg tudjuk kötni az
idei évi támogatási alszerződéseket.
Szabó István alpolgármester: Köszönöm. Emlékeim szerint mindig úgy volt, hogy ezen a társulási
ülésen meg volt mondva, hogy mire lehet költeni ezt a pénzt.
Kmetty Károly polgármester: Most nem kérték, csak azt, hogy működési vagy felhalmozási célra
használnánk. Bár nem minden önkormányzat tudja megmondani ebben az időben, hogy milyen célra
használná fel, viszont nincsen elfogadott költségvetés, ezért módosult az a keretszerződés, amit a
Minisztériummal kötött meg a társulás, hogy csak a célját kell megfogalmazni az alábbiak szerint,
működési, felhalmozási vagy megosztva.
Szabó István alpolgármester: Köszönöm szépen, sokkal életszerűbb ez a megoldás.
Kmetty Károly polgármester: Aki támogatja, hogy az ITET idei évi támogatása felhalmozási célra
legyen felhasználva az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (I. 30.) határozata a 2018. évi
ISZF/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó 2019.
évben kötendő éves támogatási (al)szerződés célfeladat és támogatási összeg felhasználásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a 2018. évi ISZF/597/2018NFM_SZERZ. iktatószámú keretszerződéshez kapcsolódó 2019. évi támogatási (al)szerződés 1. és 2.
számú mellékletében szereplő célfeladatokat és a hozzájuk rendelt támogatási összegeket az alábbiak
szerint határozza meg:

Sorsz.

Támogatásra
előirányzott (Ft)

Megnevezés

1.

Működési költségekhez
hozzájárulás

2.

Felhalmozási költségekhez történő
hozzájárulás

MINDÖSSZESEN:

történő

0 Ft
24.646.634 Ft.
24.646.634 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntés alapján, kösse meg az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző
Társulással a tárgyévi támogatási (al)szerződést.
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4. napirendi pont: Támogatási kérelem Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való
részvételéhez
Tárgyalta a Humánügyi Bizottság
Kmetty Károly polgármester: A Humánügyi Bizottságon felmerült ez a kérdés, de szavazás nem volt.
Benedek Éva képviselő: A Bizottsági ülésre nem volt kész az előterjesztés, de a bizottsági tagok
támogatták a javaslatot.
Kollár Sándor képviselő: Milyen összegről lenne szó?
Benedek Éva képviselő: 50.000 Ft-ig támogatta a bizottság, azon belül majd a testület dönt.
Dékány András képviselő: Hívjuk majd fel a kérelmező figyelmét, hogy pontosabban fogalmazza meg,
hogy mivel támogassuk őt.
Benedek Éva képviselő: Egyszer már volt egy ilyen esetünk akkor Szabó Csillát támogattuk, ő is
nemzetközi versenyre ment ki és ugyan így adtunk támogatást neki. Bogi tényleg mindenhol szuperül
teljesít úgy, hogy én azt gondolom, hogy támogatásra érdemes.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Egyetértve Andrással, nekünk is sokkal könnyebb lenne, ha
tudnánk, hogy mivel támogassuk őt. 50.000 Ft hangzott el javaslatként, van esetleg más javaslat?
Amennyiben nincs, aki az 50.000 Ft-tal egyetért az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (I. 30.) határozata Helembai
Boglárka nemzetközi versenyen való szereplésének támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Helembai Boglárka részére
50.000 Ft összegű támogatást biztosít nemzetközi akrobatikus rock and roll versenyen való
részvételhez. Az összeg fedezetét a 2019. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.
5. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója? Ha nincsen,
megköszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt
és a nyílt ülést 08 óra 10 perckor bezárta és a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta a
munkát.
Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző
Kiss László
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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