Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 10-én, szerdán 08 óra 15 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyve
57/2019. (IV. 10.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
58/2019. (IV. 10.) határozat a napirendi pontokról
59/2019. (IV. 10.) határozat a PM_ONKORMUT_2018/65 azonosító számú támogatott
pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról
60/2019. (IV. 10.) határozata az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának
módosításáról szóló 49/2019. (III. 27.) határozat módosításáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 10-én, szerdán 08 óra
15 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Kmetty Károly
Szabó István
Benedek Éva
Dékány András
Kiss László
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Károlyfi Levente
Oláh Henrietta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző
műszaki irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Cserepka András
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Lehoczky Enikő

képviselő
képviselő
képviselő

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. Döntés pályázat benyújtásáról
2. Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
3. Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a rendkívüli testületi ülésen.
Cserepka András, Csernákné Szoboszlai Szilvia és Lehoczky Enikő jelezték távolmaradásukat,
igazoltan vannak távol. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen, határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Kiss László képviselőt. Aki egyetért a hitelesítő
személlyel kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2019. (IV. 10.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 10-én, szerdán 08 óra 15 perckor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Kiss László képviselőt választja.
Kmetty Károly polgármester: A napirend kiküldésre került. Ezzel kapcsolatban van valakinek
észrevétele 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 6
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2019. (IV. 10.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. április 10-én, szerdán 08 óra 15 perckor
tartandó rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1. Döntés pályázat benyújtásáról
2. Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
3. Egyebek
1. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Van-e kérdése valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a pályázat benyújtását támogatja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2019. (IV. 10.) határozata a
PM_ONKORMUT_2018/65
azonosító
számú
támogatott
pályázathoz
kapcsolódó
többlettámogatási igény benyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (IV. 18.) határozatában döntést
hozott, hogy pályázatot nyújt be „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város
Önkormányzat beruházási kiadások előirányzat terhére 7.234.543 forint összegben biztosítja. A
beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett építőipari árak miatt Őrbottyán Város Önkormányzata
a PM_ONKORMUT_2018/65 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési
támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható
bruttó költség a projekt építési
tevékenységére
Rendelkezésre
álló
ajánlatok
alapján a legalacsonyabb összegű
bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

131 470 165 Ft.
145 513 179 Ft.
14 043 014 Ft.
13 340 863 Ft.
702 151 Ft.

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
2162 Őrbottyán, Szent István utca (hrsz: 1298/40, 1289/1, 1302, 1301, 1379, 1341, 1339, 1364)
A teljes bruttó költségnövekmény összege 14.043.014 Ft. Az igényelhető maximális támogatás
mértéke a költségnövekmény 95%-a, azaz 13.340.863 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a
költségnövekmény 5%-a, azaz 702.151 Ft. A biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzata
a beruházási kiadások előirányzat terhére 702.151 forint összegben biztosítja.
2. napirendi pont: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
Kmetty Károly polgármester: Kisnémedivel is hasonlóan, mint Vácdukával megkötjük az étkeztetést
és a házi segítségnyújtást és ezért kell az alapítói okiratot módosítani. Kérdés ezzel kapcsolatban?
Dékány András képviselő: Érinti a létszámot vagy a mi embereinkkel látjuk el a feladatot?
Kmetty Károly polgármester: Nem érinti a létszámot és a mi embereinkkel látjuk el a feladatot.
Amennyiben nincs több kérdés, aki a határozat-tervezetet elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2019. (IV. 10.) határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 49/2019. (III.
27.) határozat módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 49/2019. (III. 27.) számú határozata 1.
mellékletét jelen határozat 1. melléklete, 2. mellékletét pedig jelen határozat 2. melléklete szerint
módosítja és hagyja jóvá. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának
bejegyzéséről.
Melléklet Őrbottyán
határozatához

Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

60/2019.

(IV.

10.)

Okirat száma: 5-1/2019.
Módosító okirat
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestület által 2017. szeptember 27. napján kiadott, 5/2017. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2019. (III. 27.) számú határozatára figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. .................................................................................................................................................................A
z alapító okirat 4.3 pontja a következő új bekezdéssel egészül ki:
„A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Kisnémedi Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Kisnémedi községben is biztosítja az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.”
2. .................................................................................................................................................................A
z alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám
041231
041232
041233
102031
104042
107051
107052

kormányzati funkció megnevezése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás

3. .................................................................................................................................................................A
z alapító okirat 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család és gyermekjóléti szolgáltatás és
az idősek nappali ellátása tekintetében Őrbottyán Város közigazgatási területe, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Őrbottyán Város, Vácduka Község és
Kisnémedi Község közigazgatási területe”
Jelen módosító okiratot 2019. május 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Őrbottyán, …

P.H.
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Kmetty Károly
polgármester
Melléklet Őrbottyán
határozatához

Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

60/2019.

(IV.

10.)

Okirat száma: 5-2/2019.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
1.1.2..................................................................................................................................................r
övidített neve: Őrbottyáni Szociális Szolgálat
1.2. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.2.1..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

2. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. január 1.
2.2. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata
2.2.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

3. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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3.1.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
3.2. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1..................................................................................................................................................
megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata
3.2.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

4. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. §-a szerinti étkeztetés, 63. §-a szerinti házi
segítségnyújtás, 64. §-a szerinti családsegítés, 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idősek
nappali ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás.
4.2. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889900

M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv alapfeladata az Szt. szerinti
szociális alapszolgáltatások biztosítása, mellyel az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban vagy lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában. Alapfeladata továbbá a Gyvt. szerinti gyermekjóléti
szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás.
A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Vácduka Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Vácduka községben is biztosítja az étkeztetés és
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.
A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Kisnémedi Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Kisnémedi községben is biztosítja az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.
4.4. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
3
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4
102031
Idősek nappali ellátása
5
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
6
107051
Szociális étkeztetés szociális konyhán
7
107052
Házi segítségnyújtás
4.5. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család és gyermekjóléti szolgáltatás és
az idősek nappali ellátása tekintetében Őrbottyán Város közigazgatási területe, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Őrbottyán Város, Vácduka Község és
Kisnémedi Község közigazgatási területe
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5. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az
intézményvezető. Az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül, akit a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a végrehajtásáról
szóló ágazati jogszabályok alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítések,
végzettségek és egyéb feltételek figyelembevételével nyilvános pályázat útján határozott időre
kell megbízni. Az intézményvezetőt Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi
ki legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre. Az egyéb munkáltatói jogokat Őrbottyán Város
polgármestere gyakorolja.
5.2. ..............................................................................................................................................................A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
törvény
2
munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
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valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény
önkéntes segítői jogviszony
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
5
LXXXVIII. törvény
3. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója?
Amennyiben nincsen, megköszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést bezárom.
Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 08 óra 18 perckor bezárta.
Kmetty Károly
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Kiss László
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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