Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 03-án, szerdán 08 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyve

54/2019. (IV. 03.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
55/2019. (III. 27.) határozat a napirendi pontokról
56/2019. (IV. 03.) határozat a PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú támogatott pályázathoz
kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 03-án, szerdán 08 óra
30 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
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Károlyfi Levente
Oláh Henrietta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző
műszaki irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Cserepka András
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Lehoczky Enikő

képviselő
képviselő
képviselő

Igazolatlanul távol:

Kiss László

képviselő

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. Döntés pályázat benyújtásáról
2. 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. Kiss László képviselőről nem tudunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
5 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Dékány András
képviselőt. Aki egyetért a hitelesítő személlyel kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2019. (IV. 03.) határozata a jegyzőkönyv
hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 03-án, szerdán 08 óra 30 perckor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Dékány András 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 5 igen, 0
ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2019. (III. 27.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. április 03-án, szerdán 08 óra 30 perckor
tartandó rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1. Döntés pályázat benyújtásáról
2. 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: Tekintettel arra, hogy mindenki itt volt a Pénzügyi Bizottság ülésen és
elhangzott ott minden, van-e azóta felmerült kérdése valakinek? Amennyiben nincs, aki a pályázat
benyújtását támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (IV. 03.) határozata a
PM_VALLPARK_2017/5
azonosító
számú
támogatott
pályázathoz
kapcsolódó
többlettámogatási igény benyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 10.) határozatában döntést hozott,
hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése
Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt
Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 20.962.874 forint összegben
biztosította. A beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett építőipari árak miatt Őrbottyán Város
Önkormányzata a PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet
költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló
elszámolható bruttó költség
az új ipari csarnoképület
építésére
Rendelkezésre álló ajánlatok
alapján a legalacsonyabb
összegű bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos
összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

111 661 575 Ft.

141 517 468 Ft.
29 855 893 Ft.
26 870 304 Ft.
2 985 589 Ft.

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
2162 Őrbottyán, Csomádi u. (hrsz: 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5001/4, 5001/5)
A teljes bruttó költségnövekmény összege 29.855.893 Ft. Az igényelhető maximális támogatás
mértéke a költségnövekmény 90%-a, azaz 26.870.304 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a
költségnövekmény 10%-a, azaz 2.985.589 Ft. A biztosítandó többlet saját erőt Őrbottyán Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 2.985.589 forint összegben biztosítja.
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2. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója?
Benedek Éva képviselő: Kaphatunk egy rövid tájékoztatást a pénteki üdülőterületi fóromról?
Kmetty Károly polgármester: Minden rendben zajlott. Azokat a témákat érintettük, amik a várospolitikai
fórumon is elhangzottak.
Dékány András képviselő: Tekintettel arra, hogy ez egy fontos területrésze a településnek, ha
gondolod a Hírmondóba egy pár mondatot megemlíthetnénk a fórumról.
Kmetty Károly polgármester: Rendben. Elhangzott, hogy senki nem képviseli őket, de most majd itt
lesz a lehetőség, hogy ha úgy gondolják, akiben megbíznak az induljon el jelöltnek és menjenek el
szavazni.
Kollár Sándor képviselő: Azt lehet tudni, hogy az ott élőknek hány százaléka szavaz?
Kmetty Károly polgármester: A lakosság 10%-a kb.
Szabó István alpolgármester: Tavaly mikor ez az épület át lett adva akkor a Gamesz irodájába nem
jutott klíma és erre az volt a válasz, hogy nem volt benne a költségvetésbe. Visszatérve az ipari parkra
a nyáron nem fognak odakerülni. Történt lépés ez ügyben?
Károlyfi Levente műszaki irodavezető: Az épület felújítása során egyik részben sem volt benne. A
Családsegítő oldalára is a saját költségvetésükből intézték a beszerelését.
Szabó István alpolgármester: Múlt hét pénteken polgármester úr felkérésére elmentem Budapestre
egy nemzetközi bűnmegelőzési fórumra, melyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szervezett.
Pozitívan értékelték, hogy az önkormányzatok részéről sokan voltak. Röviden csak annyit szeretnék
mondani, hogy kihangsúlyozták az önkormányzatok szerepét a helyi bűnmegelőzésben.Volt előadás
az épített környezettel kapcsolatos bűnmegelőzésről, ami nagyon érdekes témakör, hogy hogyan
lehet pl. egy lakóparknál csökkenteni a bűncselekmények számát. Múlt hét csütörtökön pedig az ITET
ellenőrző csoporttal az épületet ellenőriztük. A csoport vezetője írt egy cikket és Andrással beszéltem,
hogy az újságban megjelenne és a honlapra feltennénk.
Kmetty Károly polgármester: Köszönjük szépen. Van esetleg még kérdés? Amennyiben 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 42 perckor bezárta.

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző

Dékány András
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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