Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának
2016. április 20-án, szerdán 15:00 órakor megtartott ülésének
jegyzőkönyve
34/2016. (IV. 20.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
35/2016. (IV. 20.) számú határozata a napirendi pontokról
36/2016. (IV. 20.) határozata a Harangok Napja programról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2016.
április 20-án szerdán 15:00 órakor kezdődő üléséről.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Kiss László

bizottsági elnök

Benedek Éva

bizottsági tag

Csapó Károly

bizottsági tag

Lévainé Apagyi Erika

bizottsági tag

Kmetty Károly

polgármester

Gállné Mezősi Szilvia

jegyző

Takács-Sánta Ágnes

Művelődési ház vezető

Rohfeld Anita

jegyzőkönyvvezető

Lehoczky Enikő

bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1.

Harangok Napja programjának elfogadása

2.

Egyebek

Kiss László a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Benedek Éva bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv hitelesítőről,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 34/2016.
(IV. 20.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. április
20-án, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági tagot
választja.
Kiss László a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele,
javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 35/2016.
(IV. 20.) számú határozata a napirendi pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. április
20-án, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

Napirendi pontok
1. Harangok Napja programjának elfogadása
2. Egyebek
elfogadta.
1. napirendi pont: Harangok Napja programjának elfogadása
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Nekem lenne olyan kérdésem, hogy a lakodalmas dolog
kikerült a programból? A kalásziakkal mi lesz?
Kmetty Károly polgármester: Az augusztus 20-ai ünnepségre fognak jönni a kalásziak, ha minden
igaz, és előtte mi megyünk elvileg hozzájuk.
Kiss László a bizottság elnöke: A kalászi vendéglátással kapcsolatban, én nem díjazom azt, hogy
ne hívjuk meg őket a Harangok Napjára, ezt egyáltalán nem támogatom. Miért nem lett ez most
betervezve?
Kmetty Károly polgármester: Arról beszéltünk, hogy vagy egy városi rendezvényt csinálnunk és a
lakosságra koncentrálunk vagy őket várjuk és a kalászi vendégekre koncentrálunk.
Kiss László a bizottság elnöke: Én nem gondolom azt, hogy ezt a kettőt ne lehetne összehangolni.
Benedek Éva bizottsági tag: Lehetne, hogy nem díszvendégként hívjuk meg őket, hanem csak
elküldjük nekik a meghívót, hogy részt vehessenek a rendezvényen, mint bármelyik őrbottyáni lakos,
csak ezt jól kell kommunikálni feléjük.
Kmetty Károly polgármester: Amikor a kalásziak jönnek, akkor természetesen vendégül látjuk őket,
altatjuk valahol őket, megreggeliztetjük, vacsorát adunk nekik, ha ez így megy, akkor nagyon lefoglal
majd minket. Arról szó volt, hogy az itteni civil szervezetek, akikkel a családi és baráti kapcsolatok
vannak, ha ők ezt így elvállalják és meg tudják az elhelyezésüket oldani, természetesen szeretettel
várjuk őket. De azt a fajta vendéglátást, ami tavaly volt, ami ketté választotta a települési rendezvényt,
azt nem tartom szerencsésnek.
Kiss László a bizottság elnöke: Amikor mi kint vagyunk náluk, akkor velünk sincs ott folyamatosan a
polgármester, felosztják maguk között, hogy mikor ki van a vendégekkel. Nem hiszem, hogy ebből itt
sértődés lenne, ha nem lennénk velük folyamatosan. Bizonyára kell őket fogadni az érkezéskor, és
utána szabad foglalkozás lenne mindenkinek. Én nem hiszem, hogy ez nagy kötöttségekkel járna.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Ha meghívjuk őket, akkor egyértelmű a vendéglátás, és az
őrbottyániaktól jön a negatív visszajelzés, hogy a kalásziakat vendégül látjuk, a helybélieket pedig
nem. Ezen kívül pedig nagy a költsége is annak, hogy vendégül látjuk a kalásziakat.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Egyébként amiről most beszélünk a kalásziak
kapcsán, hasonlóképpen történne az augusztus 20-i rendezvényen is. A pályázatba bele van írva a
diákcsere program is és az, hogy meghívjuk őket augusztus 20-ára, ami szombatra esik, utána el
tudjuk vinni őket egy istentiszteletre vasárnap és egy búcsú ebédet tudunk nekik adni, ahogy
megtörtént ez Harangok Napján. Amikor ők itt vannak, akkor ki vannak emelve a programból, ide kell
menni, oda kell menni, sokan ki voltak emelve a mi segítőink közül is. Külön buszt kellett fogadni nekik
a szállításukhoz. Augusztus 20-án meg lehetne oldani a vendéglátást és rendezvényt egy helyszínen.
Kmetty Károly polgármester: Felkérnénk az itteni hagyományőrzőket és a kintieket is, hogy a 20-ai
rendezvényen legyen egy fellépésük, ide inkább beleillik egy ilyen program, mint a Harangok Napjába.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: És a lakodalmas program?
Kiss László a bizottság elnöke: Nem volt jelen a szervező civil szervezetnek a képviselője, amikor a
Harangok napi programok megbeszélése volt. Én egyeztettem vele telefonon, ők nem tettek le arról,
hogy szeretnék ezt a hagyományt folytatni. Nem tudom, hogy a meghirdetésen kívül lesz-e egyéb
feladata az önkormányzatnak és a művelődési háznak. Én úgy gondolom, hogy az előző években is
ők felvállalták ennek a megszervezését és bonyolítását, ez egy civil kezdeményezés.
Benedek Éva bizottsági tag: Sajnos ennek a programnak nem volt nagy közönsége, ezt inkább
maguknak szervezik.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Szerintem ezt a hagyományt meg kellene tartanunk, hiszen ez
helyi hagyomány és a miénk.
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Kiss László a bizottság elnöke: Én is úgy gondolom, hogy erről nem lenne szabad lemondanunk,
mindig vannak új emberek, akik erre rácsodálkoztak. Ha az egyesület felvállalja ennek a szervezését
továbbra is, akkor nyilvánvalóan, amit tudunk segíteni, azt hozzátesszük ehhez.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési vezető: Ők ezt úgy vállalnák, hogy a költségeit is mindent
felvállalnak?
Kiss László a bizottság elnöke: A részleteket majd az egyesülettel kell egyeztetni.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Mert a lovasokat mi szerveztük le, a közútkezelői díjat
mi fizettük, a vendéglátáshoz szükséges ételt, italt mi álltuk. Sok szervezéssel jár, hogy a csoport
egyik helyről eljut a másikra.
Kiss László a bizottság elnöke: Én úgy gondolom, hogy ennek bele kellene férnie.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Egy költségvetést lehet csinálni, ha marad így a
program, hogy nincs lakodalmas menet, a kalásziak pedig augusztus 20-ra vannak hívva, akkor azért
csökken a költsége a Harangok Napjának.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Az jó ötlet, hogy csak délután legyenek programok?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: A látogatottság inkább délutánra tehető.
Kmetty Károly polgármester: Ágnes készített egy összesítést a tavalyi rendezvényekről,
költségekről, létszámokról, szerintem ez fontos szempont lehet a továbbiakban. Délelőtt nem igazán
van mozgás, úgy gondolom, hogy hívogató neveket kell bevonni a programba.
Kiss László a bizottság elnöke: Szerintem a majálison is támogatott műsorok vannak, szerintem
fenn fogják tartani az érdeklődést. A Harangok Napján a lakodalmas menetet én továbbra is
megtartanám, ezért én tennék egy módosító javaslatot, hogy a lakodalmas felvonulást építsük be a
Harangok Napi programba.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Szerintem a Hegedűs Géza egyesületnek kell erről dönteni. Mi
hogyan szavazzunk róla, hogy ha nem tudjuk, hogy nekik hogyan jó?
Kiss László a bizottság elnöke: Én fogok még egyszer tárgyalni az egyesület vezetőjével, hogy mik
a részletek és ezt a jövő heti testületi ülésig konkretizálni fogjuk. Tisztázni fogjuk, hogy ha meg
szeretnék tartani, akkor milyen időpontban és milyen feltételekkel. Így a módosító javaslatomat
visszavontam.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: A megnyitó 14 órakor lesz, jó lenne, ha a felvonulás
addig befejeződne.
Kiss László a bizottság elnöke: Van még valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, akkor, aki a Harangok Napi programot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 36/2016.
(IV. 20.) határozata a Harangok Napja programról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Harangok
Napja program tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont: Egyebek
Csapó Károly bizottsági tag: A májusi ülésen van a sportkoncepció elfogadása, én már gyűjtöttem
össze anyagokat ehhez, várom a javaslatokat, hogy mi legyen még benne. Tegnap volt egy civil
informális megbeszélés, ott láttunk egy sport koncepciót, ami az új dolgokról szól, és csak pár sorban
említették meg a már meglévő sportokat, ezért erre is nagyobb energiát kell fordítani. Szerintem a
sport koncepcióban figyelmet kell fordítani arra is, hogy az egyesületek milyen támogatásban
részesülnek, a létesítmények használatára, és a bérleti szerződésekre. A sportkoncepcióba
bevehetjük, hogy a bérleti szabályzatot módosítsuk.
- Benedek Éva kiment a teremből 15:33-kor.
Kiss László a bizottság elnöke: A bizottságnak megvan és később is meglesz a lehetősége arra,
hogy véleményezzen egy koncepció tervezetet, vagy bármilyen ötletet, javaslatot tegyen, amit be lehet
építeni a sportkoncepcióba.
- Benedek Éva visszajött a terembe 15:34-kor.
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Kiss László a bizottság elnöke: Ami ennél fontosabb, hogy a sportegyesületek is lehetőség szerint
részt vegyenek ebben, vagy legalábbis megkapják a lehetőséget arra, hogy részt vegyenek és
megtegyék saját javaslataikat, észrevételeiket a sportkoncepcióval kapcsolatban. Tudomásom szerint
történ is egy ilyen megbeszélés, ahol konkrétum amennyire tudom, nem született. Úgy gondolom,
hogy ez a lehetőség nekik is adott, könyörögni senkinek nem fogunk, ha nem szeretne részt venni,
akkor gondolom, elfogadja azt, ami van vagy lesz.
Csapó Károly bizottsági tag: Én ezen a héten is és jövő héten is a 3 sportegyesületet újra meg
fogom keresni, hogy néhány dolgot hozzá tudjanak tenni a sportkoncepcióhoz. Holnapi nappal
beadom a lemondásomat a bizottsági tagságomról, pályázati összeférhetetlenségem és egészségügyi
állapotom miatt. Bizottsági tagságom előtt is gyakori látogatója voltam a bizottsági és testületi
üléseknek, így a lemondásom nem befolyásolja annyira a részvételemet. A sportkoncepció
megalkotásában továbbra is segíteni fogok és sportegyesületi részről hozzátesszük amit tudunk.
Köszönöm a megértéseteket, de ezt a döntést kellett meghoznom.
Kiss László a bizottság elnöke: A bizottság elnökeként szeretném megköszönni az elmúlt közel
másfél évben végzett munkádat a bizottságban és kívánok neked mielőbbi felépülést és jó egészséget
és további sikereket a sportban, az Őrbottyánban végzett tevékenységhez. Én már délelőtt folyamán
megkaptam a lemondó nyilatkozatodat, én továbbítani fogom, polgármester úr és jegyző asszony felé,
annak érdekében, hogy ezt a lemondást hivatalosan is érvényesíteni tudjuk. Nem tudom, hogy ilyen
esetben mi a teendő.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Polgármester úrnak jelölnie kell valakit a bizottságba és azt a
testületnek meg kell választania, ha a testület megválasztja a jelöltet, akkor neki az esküt a testület
előtt kell letennie.
Kmetty Károly polgármester: Majd kérnék javaslatot a bizottság elnökétől a külsős tag személyére.
Csapó Károly bizottsági tag: Írásban kell beadnom a lemondó nyilatkozatomat?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Igen, hiszen ezt valahogy le kell dokumentálnunk.
Kiss László a bizottság elnöke: Beszéltünk már a kalászi és őrbottyáni kapcsolatról és
vendéglátásról, sokszor elhangzott, hogy nagyon fontos lenne, hogy tovább kellene erősíteni ezt a
kapcsolatot, gyakrabban kellene találkozni a kalásziaknak és az őrbottyániaknak. Én most tennék egy
javaslatot, amit szeretnék, hogy a bizottság véleményezzen. Ez pedig a közelgő július 4-i nemzeti
összetartozás napjával kapcsolatos, ami úgy gondolom, hogy elég szorosan kapcsolódik és
valamilyen szinten egy erős kötelék is, ami részben egy fontos alapját képezi a testvér-települési
kapcsolatunknak. Hiszen a Kalásziak a felvidéken, korábbi magyarországi területen vannak, én úgy
gondolom, hogy szimbolikus értelemben is fontos gesztus lehetne. Szeretném, hogy ha az
önkormányzat meghívná őket erre a megemlékezésre. Ebben az önkormányzatnak annyi feladata
lenne szervezés tekintetében, hogy lenne egy szokásos fogadás, kávéval, üdítővel, sós
aprósüteménnyel és a rendezvény végén a tájházban egy hidegtálas fogadás lehetne, mielőtt
visszamennének Kalászra.
Benedek Éva bizottsági tag: Volt erről már szó, és úgy emlékszem, hogy arra jutottunk, hogy
szlovák oldalon ez visszafelé is elsülhet.
Kiss László a bizottság elnöke: Most ha a szlovák-magyar ellentétre gondolsz, ha ezt nem vállalnák
fel, akkor a magyar testvér-települési kapcsolatot sem vállalták volna fel. Én úgy gondolom, hogy ez
fontos lenne, hiszen alapvetően miről is szól a nemzeti összetartozás napja, ha nem erről. Én úgy
gondolom, hogy ez egy olyan alkalom és lehetőség, amikor ezt tovább tudjuk erősíteni. Esetleg, ha ők
azt érzik, hogy ez számukra nem vállalható, akkor úgy is mondanák, hogy bocsánat, de nem tudunk
jönni, de szerintem ők szívesen jönnének.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én ezt jó ötletnek tartom.
Kmetty Károly polgármester: Én is úgy gondolom, hogy érdemes lenne megnézni, hogy ez nekik
jelent-e bármit. Én el tudnék képzelni ebben a felállásban egy olyan dolgot, hogy most kivételesen ők
mondjanak beszédet, abból a megfontolásból, hogy ők hogyan látják ezt a kérdést. Talán a Ladányit
kellene felkérni erre a beszédre, olyan felkérés kellene, hogy szeretettel várjuk őket kvázi, mint
díszvendégek és vendégelőadók.
Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben ebben egyetértünk, én felveszem a kapcsolatot a
kalásziakkal ez ügyben és a továbbiakat egyeztetjük a bizottsági üléseken és polgármester úrral is.
Kmetty Károly polgármester: 4-én szombaton szerintem lesz valami más is.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Az óvoda a Családi napot tervezte arra a napra.
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Kmetty Károly polgármester: Végig kell gondolni, hogy ez mennyire befolyásolja a megemlékezést,
nem biztos, hogy a két rendezvény ütné egymást.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Mi ezt a rendezvényt 6 órakor szoktuk kezdeni.
Kmetty Károly polgármester: Legyen 5 órakor a megemlékezés kezdése.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Az iskola tanulói adnák majd az ünnepi műsort, lenne
egy beszéd, amit valószínűleg a Ladányi Lajos tartana. Illetve azon a napon István tervezne meghívni
egy zenekart, a Hungaricaból jönne két művész, ők 7 órakor kezdenének.
Kmetty Károly polgármester: Ebben az esetben lehet, hogy nem kellene előrehozni a kezdést,
legyen akkor 6 vagy fél 6 a kezdés. Akkor meg lehetne csinálni azt, hogy lenne egy ünnepi műsor,
lenne egy beszéd, meghallgatnánk a művelődési házban a zenészeket. Ezekről egyeztetni kell még
akkor.
- Takács-Sánta Ágnes kiment a teremből 15:52-kor.
Kiss László a bizottság elnöke: Egyebekben van-e még valakinek valami hozzáfűznivalója?
Amennyiben nincs köszönöm a részvételt.
Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt
és az ülést 15:52 órakor bezárta.

Kiss László

Benedek Éva

bizottsági elnök

bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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