
Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Biz ottságának 

2016. január 20-án, szerdán 15:04 órakor 

megtartott ülésének 

jegyzőkönyve 

 

1/2016. (I. 20.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 

2/2016. (I. 20.) számú határozat a napirendi pontok ról 

3/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 
4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

4/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

5/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

6/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

7/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

8/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

9/2016. (I. 20.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

10/2016. (I. 20.) számú határozat a Bartók Béla utc ai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan 

11/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

12/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

13/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

14/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

15/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

16/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervér ől 

17/2016. (I. 20.) számú határozat a Kulturális és S port Bizottság 2016. évi munkatervének 
elfogadásáról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2016. 
január 20-án szerdán  15:04 órakor kezdődő üléséről. 

Jelen vannak: Kiss László   bizottsági elnök 

 Benedek Éva   bizottsági tag  

 Lehoczky Enikő   bizottsági tag  

 Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 

 Csapó Károly   bizottsági tag 

 Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István   alpolgármester 

 Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző (15:10) 

     Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 
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Meghívó szerinti napirendi pontok:  

Nyílt ülés keretében:  

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  

2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

3. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

4. Kulturális és Sport Bizottság 2016. évi munkaterve  

5. Egyebek 

Kiss László a bizottság elnöke : Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel 
van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Lehoczky Enikő bizottsági tagot kérem fel, aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 1/2016 . 
(I. 20.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. január 
20-án, szerdán 15:04 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő 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 javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2/2016 . 
(I. 20.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. január 
20-án, szerdán 15:04 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1.. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  
2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  
3.. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 
4.. Kulturális és Sport Bizottság 2016. évi munkaterve  
5.. Egyebek 

 

- elfogadta.  

1. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendel et módosítása  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi bizottságon felmerült kérdésként,  hogy az ingatlan 
vásárlásoknak az összege illetve a most megvásárolt autó költsége szerepel-e ebben az 
előterjesztésben. Egyik sem szerepel, hiszen az ingatlanokra a határozatokat tavaly úgy hozta meg a 
testület, hogy a jövő évi költségvetésünkbe kell betervezni, vagyis a mostani, 2016-os költségvetésbe. 
Az autó vásárlása decemberben történt, a most 20-i adatszolgáltatásban fog szerepelni, ez majd a 
következő módosításban fog megjelenni. 

Kiss László a bizottság elnöke: A bizottság részéről kérdés, kiegészíteni való? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést, aki a rendelet módosításával egyetért és a testületnek elfogadásra 
javasolja,  kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 3/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 
4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. évi 
költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

Kiss László a bizottság elnöke: Megkérném Jegyző Asszonyt, hogy foglalja össze az Ügyrendi és a 
Pénzügyi bizottság ülésén elfogadott javaslatokat. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi Bizottság ülésén elfogadott javaslatok a következőek 
voltak: 

- A tervezet 7. § (4) bekezdésében a 30 ezer forint helyett 40 ezer forint legyen a pénzjutalom. 
- A 9. § (1) bekezdésében 15 év helyett 10 éves magas színvonalú szakmai munka szerepeljen. 
- A 10. § (3) bekezdésében 15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 
50.000 forint pénzjutalom, 25 éves után nettó 100.000 forint pénzjutalom járjon. 
- A 11. § -ban legyenek pontosabban meghatározva a feltételek, úgymint a jelölés időpontjában fennálló 
tanulói vagy hallgatói jogviszony, a bizonyítványban vagy leckekönyvben 4-es osztályzatnál gyengébb 
jegy nem szerepelhet és megyei versenyen 1-3. helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést 
kell a díjazottnak elérnie. A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

A Pénzügyi bizottság véleménye pedig a következő volt: 

- a tervezet 7. § (3) bekezdésében évente 3 db Őrbottyánért Díj legyen adható, 
- a tervezet 7. § (4) bekezdésében szintén 40 ezer forintos pénzjutalmat javasolnak, 
- a tervezet 8. - 9. – 10. § -ait elhagyni javasolja a bizottság, 
- a jó tanuló - jó sportoló díjnál ugyanazok a javaslatok, mint az Ügyrendi bizottságé. 

15:10 kor Kiskuti Petra megérkezett 

Kiss László a bizottság elnöke: A bizottság részéről az elhangzottakhoz, ami az Ügyrendi és a 
Pénzügyi bizottságokon elhangzott, azokhoz a javaslatokhoz van-e hozzáfűzni való, illetve egyéb 
kiegészíteni való? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Én küldtem egy módosító javaslatot, ebből a Közszolgálatért díjjal, és a 
Pedagógus díjjal kapcsolatos részt azt visszavonom. Továbbra is fenntartom, hogy az Őrbottyánért 
kitüntetés legyen 100.000 Ft, illetve az Ügyrendi bizottság elfogadta a Nyugdíjba vonulási díjjal 
kapcsolatos javaslatomat, hogy 15 év után 50.000 Ft és 25 év után 100.000 Ft legyen a díj és a Jó 
tanuló, jó sportoló díjnál megfogalmazott javaslataimat is elfogadta a bizottság. 

Kiss László a bizottság elnöke: Akkor az Ügyrendi bizottság döntését javaslod kivéve az 
Őrbottyánért díjat, mert ott az a javaslatod, hogy az Őrbottyánért díjnál a 100.000 Ft legyen a 
pénzjutalom. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ti az alapról indultok, ha ugyan úgy szeretnétek dönteni, ahogy az 
Ügyrendi bizottság, akkor nektek azt meg kell szavaznotok. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A jó sportoló-jó tanuló díjnál az elhangzott javaslatok mellett a 
10.000 Ft helyett 20.000 Ft-ot javaslok ajándékutalványban. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Még volt egy javaslat, amit az előterjesztő befogadott, ez a díszpolgári 
címnél, az hogy elhalálozásakor – családja kívánságára – a településen illeti meg  ingyenes sírhely. 

Benedek Éva bizottsági tag : Az Őrbottyánért díjhoz 100.000 Ft-ot szeretnék javasolni és maradjon 
az, hogy 1 darab legyen adható. 

Kiss László a bizottság elnöke: A javaslatokat akkor egyenként teszem fel szavazásra. Aki egyetért 
azzal, hogy az Őrbottyánért díjat nettó 30.000 Ft-ról nettó 100.000 Ft pénzjutalomra emeljük fel az, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 4/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegét 100.000 Ft-ban 
javasolja megállapítani. 

Kiss László a bizottság elnöke: Őrbottyán közszolgálatért díjhoz van valakinek valami kiegészíteni 
valója? Akkor a következő pont Pedagógus díszoklevél, ehhez van valakinek valami hozzászólni 
valója? 

Benedek Éva bizottsági tag : 10 évre módosítsuk itt is a közszolgálathoz hasonlóan.  

Kiss László a bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy 15 év helyett 10 évre módosítsuk az 
Őrbottyánban eltöltött munkaidőt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 5/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 9. § (1) bekezdésében a magas színvonalú szakmai munkát 15 
év helyett 10 évben javasolja megállapítani. 

Kiss László a bizottság elnöke: Nyugdíjba vonulási emléklappal kapcsolatban van valakinek 
javaslata? 

Benedek Éva bizottsági tag: 15 év után 50.000 Ft-ot, 25év után 100.000 Ft-ot javaslok. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki a javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 6/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 10. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„ (3) A kitüntetéssel oklevél és 

a. 15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 50.000 forint 
pénzjutalom 

b. 25 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 100.000 forint 
pénzjutalom 

jár.” 

Kiss László a bizottság elnöke: Jó tanuló és jó sportoló díjjal kapcsolatban valakinek kiegészíteni 
valója? Aki egyetért azzal, hogy a 10.000 Ft értékű ajándékutalványt 20.000 Ft-ra emeljük, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 7/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezetben a Jó tanuló - jó sportoló díjnál az ajándékutalvány értékét 
20.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki Benedek Éva javaslatait a Jó tanuló-jó sportoló díjnál elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 8/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló  rendelet-tervezet 11. §-át az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a. a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  
b. bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  
c. megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. 

 

2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 
3) cA tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni.” 
 

Kiss László a bizottság elnöke:  Aki a rendelet tervezetet az imént elfogadott módosításokkal együtt 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 9/2016 . 
(I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

Kmetty Károly polgármester: Tekintettel arra, hogy a Gamesz március 1-től működésbe lép és 
minden vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatot nekik kívánunk átadni, úgy gondolom, hogy ezt 
a szerződést fel kellene mondani. Természetesen, ha a Gamesz nem tudja megoldani ezt a feladatot 
saját maga, akkor ők szerződést köthetnek valakivel.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Nekem ezzel még mindig gondjaim vannak, nekem az fura, hogy most 
felmondjuk a szerződést és utána a Gamesz újrakötheti majd a szerződést akár ugyanazzal is. Én azt 
mondom még mindig, hogy szerintem ezt egy hónappal toljuk el. Szerintem egy sportpálya 
gondnokolását a sportegyesületnek kellene csinálnia, de ha a Gamesz ezt profi mód megtudja 
csinálni, akkor csinálja.  

Kiss László a bizottság elnöke: Én is Benedek Éva javaslatát tudnám támogatni, akkortól 
változtassunk ezen, hogyha már látjuk, hogy biztos kézben lesz a jövője a sportpálya 
gondnokolásának, és a Gamesz is megkezdte olyan módon a működését, hogy hatékonyan tudja ezt 
a feladatot ellátni. 

Kmetty Károly polgármester: A füvet mi vágjuk, a pétisót a fűhöz mi szerezzük be, csomó mindent 
az önkormányzat csinál. Én úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a gondnokolásnak azt a módját, 
hogy lehetőség szerint állandó gondnoki jelenlét legyen. Fel is merült lehetőségként, hogy egy 
gondnoki lakást kellene ott fenntartani, hogy állandó felügyelet legyen. Már csak azért is mert 
gyakorlatilag a sportpálya irányából egy árva költségcsökkentő bevétel nem folyt be az önkormányzat 
felé, boldog boldogtalan használja, mindenkinek van kulcsa mindenhez. 
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Benedek Éva bizottsági tag:  Én javaslom, hogy egy hónappal toljuk el és februári testületi ülésre 
készítsük elő ezt újból, amikor már a Gamesz vezetője is alá tudja támasztani, hogy ez működni fog. 
Egy hónap haladékot javaslok. 

Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben nincs más javaslat, akkor Éva javaslatát teszem fel 
szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos 
előterjesztését a Kulturális bizottság illetve a képviselő testület a 2016. februári ülésén tárgyalja újra,  
az kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 10/201 6. 
(I. 20.) számú határozata a Bartók Béla utcai sport pálya gondnokolásával kapcsolatosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága azt javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Tökmag Fociusli SE-vel megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatos szerződést a következő testületi ülésen újra tűzze napirendre és akkor 
döntsön róla. 

4. napirendi pont: Kulturális és Sport Bizottság mu nkaterve 2016 

Kiss László a bizottság elnöke: A bizottságot kérdezném, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e 
valakinek hozzáfűznivalója a kiküldött anyaghoz?  

Benedek Éva bizottsági tag: Javaslatom, hogy a Kitüntető címeket májusban tárgyaljuk, idén 
áprilisig 30-ig lehet javaslatot tenni, így tegyük át májusra. Azt az előterjesztést ki tárgyalja, nem az 
Értékelő munkacsoport? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: De igen. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A közművelődési koncepció tárgyalása szeptember 21-ére van 
meghatározva, a sportkoncepció május 18-ára. Javaslom, hogy az előterjesztés előkészítőjeként a 
hivatal vagy a jegyző legyen meghatározva. Mindig probléma szokott lenni, hogy nem megfelelő az 
előterjesztés, nem megfelelően van elkészítve. Én azt gondolom, hogy ezt kerüljük el most azzal, 
hogy a jegyző neve szerepeljen ott és a bizottsági elnöknek a közreműködésével készüljön el. 
Végignéztem az összes javaslatot, a tervezetet is és mindenhol a koncepcióknál a jegyző szerepel, 
javaslom, hogy ezeknél a koncepcióknál is a jegyző szerepeljen. 

Kmetty Károly polgármester:  Én nem értek ezzel egyet, elsősorban azért nem, mert az, hogy a 
koncepcióban mi szerepeljen, azt szerintem a bizottságnak kellene meghatározni és az mögé rakja be 
a hivatal a jogi hátteret. Tehát ne a hivatal találja ki azt, hogy mit szeretne a sport bizottság a 
koncepcióban, azt nektek kell kitalálni. Én úgy gondolom, hogy a bizottság legyen ezért a felelős, 
természetesen a jogi hátteret a hivatal biztosítani fogja. Gondoljátok végig az előterjesztéseket, 
melyeket  mint képviselők szeretnétek behozni testületi vagy bizottsági ülésre, azt, hogy pontosan mit 
akartok, és azt ti fogalmazzátok meg. Hogy ennek milyen jogi szabályozási háttere van, azt mögé 
teszi a hivatal. Én úgy gondolom, hogy egy olyan előterjesztést, ami nem kötelező dolog, azt a 
képviselőknek, a bizottságoknak vagy a bizottsági elnököknek kell elkészíteni. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Ha jól értelmeztem, képviselő asszony azt javasolja, hogy ezeknél 
az előterjesztéseknél az előterjesztés készítőjeként jegyző asszony szerepeljen. Nem mint 
előterjesztő, hanem mint az előterjesztés készítője.  A kettő azért nem ugyanaz, az előterjesztő, amit a 
polgármester is elmondott, alapvetően meghatározza azokat a fő pontokat, amiről az előterjesztésnek 
szólnia kell és az előterjesztés készítője lenne Lehoczky Enikő javaslatára a jegyző asszony. Tehát 
úgy gondolom, hogy ettől még az előterjesztő változatlanul a bizottság elnöke lenne. Ugyanúgy 
felelősséget vállal a bizottság az előterjesztésért. Jegyző asszony készítené el az előterjesztést 
képviselő asszony javaslata szerint és a bizottság fogja meghatározni, hogy mi legyen a 
sportkoncepcióban vagy a közművelődési koncepcióban. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Én azt szeretném ezzel elkerülni, hogy az előterjesztés vissza 
legyen dobálva az egyik ülésről a másikra, az előterjesztő legyen a Kulturális és Sport bizottság 
elnöke és készüljön el annak megfelelően, ahogy ezt elő kell készíteni.  

Szabó István alpolgármester:  Enikő, ez csak a szavakkal való játék, hogy ki az előterjesztő és ki az 
előterjesztés készítője, meg, hogy ki felel érte.  
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Benedek Éva bizottsági tag:  Az hangzott el, hogy azért legyen a jegyző az előterjesztés készítője, 
hogy jogilag helyes legyen, de a jegyzőnek minden egyes előterjesztést meg kell néznie, hogy jogilag 
megfelelő-e, akkor is, ha más készíti. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Én azt szeretném, hogy az előterjesztés ne legyen visszadobálva 
ülésről ülésre azért, mert nem volt megfelelő. Én ezt szeretném elkerülni.  

Kmetty Károly polgármester:  Én úgy gondolom, hogy ha meg van az az anyag, amit szeretnétek, 
hogy megjelenjen tartalmilag, akkor én úgy gondolom, hogy az elnök vagy az általa meghatározott 
személy bejön a hivatalba és leegyezteti, hogy ezt szeretné beletenni van-e ennek jogi akadálya vagy 
milyen formában lehetséges. 

Szabó István alpolgármester : Én csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor ezek a koncepciók 
vagy koncepció tervezetek el lettek halasztva vagy nem lettek befogadva, akkor nem a jogi részével 
volt a probléma, hanem a tartalmi résszel. Emlékeim szerint ott a tartalmi résszel volt elsősorban a 
probléma, nem pedig a jogi résszel. Rosszul lett értelmezve az előterjesztés témája, mindenki azt 
várta, hogy egy új koncepció fog elkészülni. 

Csapó Károly bizottsági tag : Istvánnal egyetértek, hogy alapvetően a tartalommal és 
előkészítettséggel volt gond, egy koncepció megalkotása egy hosszabb folyamat. A koncepció 
hosszabb időre vonatkozik, ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Le lehet osztani feladatokat és komoly 
egyeztetésekkel tárgyalásokkal együtt lehet dolgozni többekkel is.  

Kiss László a bizottság elnöke: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. Lehoczky Enikő 
javaslata, hogy a közművelődési koncepció megalkotásánál az előterjesztés készítőjeként jegyző 
asszony szerepeljen és az előterjesztője továbbra is a Kulturális és Sport bizottság elnöke legyen. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ez akkor vonatkozik a Művelődési házak állagmegóvásának 
koncepciójára is és a sport koncepcióra is, vagyis mind a három koncepcióra? 

Kiss László a bizottság elnöke: Nem ez csak a Közművelődési és a Sport koncepcióra. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag: Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy azt is a jegyző csinálja, 
javaslom, hogy a jegyző csinálja a Művelődési házak állagmegóvásának koncepcióját is. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Művelődési házak állagmegóvásának 
koncepciójánál az előterjesztés készítője a jegyző asszony legyen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 2 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 11/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot, mely 
szerint a művelődési házak állagmegóvásának koncepciójáról szóló előterjesztést a jegyző készítse 
el, nem fogadta el. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Sportkoncepció megalkotásánál az 
előterjesztés készítője jegyző asszony legyen, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 2 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 12/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot, mely 
szerint a Sportkoncepció megalkotásáról szóló előterjesztést a jegyző készítse el, nem fogadta el. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Közművelődési koncepció 
megalkotásánál az előterjesztés készítője jegyző asszony legyen, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 2 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 13/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot, mely 
szerint a Közművelődési koncepció megalkotásáról szóló előterjesztést a jegyző készítse el, nem 
fogadta el. 

Kiss László a bizottság elnöke: Benedek Éve javaslata, hogy az áprilisi ülés napirendjéről kerüljön 
le a kitüntető címek adományozása, tekintettel arra, hogy azt az Értékelő munkacsoport tárgyalja. Aki 
ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 14/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy 
az áprilisi ülés napirendjéről kerüljön le a kitüntető címek adományozása. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos előterjesztést az 
intézményvezető szokta elkészíteni, nem? 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Én javaslom, hogy a Művelődési ház vezetője legyen az 
előterjesztés készítője és elterjesztője is. Illetve kérdezném, hogy nem kellene előbb tárgyalni a 
Harangok napi programokat? 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag: Egyetértek Erikával, szerintem is előbb kellene tárgyalni, mert 
amikor le akarjuk foglalni a fő előadót, akkor már az esetek többségében foglalt és így mindig  kifutunk 
az időből. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Én most is lefoglalhatnám, de a költségvetés 
tárgyalását meg kell várni. 

Szabó István alpolgármester:  Enikővel egyetértek, így soha nem fogunk tudni meghívni nagy 
neveket. Pedig húzó nevek mindig kellenének ezekre a rendezvényekre. Szerintem az előző év 
decemberében, esetleg év elején januárban lefoglalhatnánk a fellépőt, hiszen nagyságrendben 
tudhatjuk, hogy mennyit is szánunk a rendezvényeinkre. A rendezvények költségeit az elmúlt években 
mindig biztosította az önkormányzat.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Ha költségvetés nélkül is lehet foglalni, akkor ez így 
megoldható. 

Kmetty Károly polgármester:  Azt javasolnám, hogy hasonlóképpen, és most kizárólag a Harangok 
Napjáról beszélek, meglehet csinálni azt, amit megcsináltunk a testvér települési rendezvénnyel 
kapcsolatban tavaly, hogy pályázaton indultunk és ezért mi kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 4 
millió Ft-ot szánunk rá az idei évben. Szeptember, október, novemberben gondolja végig a bizottság, 
hogy milyen nagyságrendben legyen a Harangok Napja, mekkora pénzt szánunk rá, akkor ezt döntsük 
el októberben, novemberben. Ezzel kötelezettséget vállal a testület arra, hogy ez be legyen tervezve a 
következő évre. Amikor ezt betervezzük előre, akkor költségvetés nélkül lehet év végén a fő-előadóval 
beszélni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akkor októberben tárgyaljuk meg az Önkormányzati rendezvények 
előkészítését? 

Kmetty Károly polgármester:  Utána lehet nézni addig, hogy azok a húzó emberek, akik számításba 
kerülnek, mekkora nagyságrendért jönnének el. 

Kiss László a bizottság elnöke: Aki egyetért a javaslattal, hogy a 2017. évi önkormányzati 
rendezvények előkészítését november 23. helyett október 19. tárgyalja a bizottság, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 15/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy a 
2017. évi önkormányzati rendezvények előkészítését november 23. helyett október 19. tárgyalja a 
bizottság. 
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Kiss László a bizottság elnöke : Az önkormányzati rendezvények napirendi pontnál az előterjesztő 
és az előterjesztés elkészítője a Művelődési ház vezető asszonya legyen, aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 16/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy a 
2017. évi önkormányzati rendezvények előterjesztés készítője a Művelődési ház vezetője legyen.  

Kiss László a bizottság elnöke: Aki a bizottság 2016. évi munkatervét az imént elfogadott 
módosításokkal elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 17/201 6. 
(I. 20.) határozata a Kulturális és Sport Bizottság  munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a bizottság 2016. 
évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Melléklet a Kulturális és Sport Bizottság  17/2016.  (I. 20.) határozatához 

Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Biz ottságának 2016. évi munkaterve 

2016. január 20. szerda 

A 2015. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

Kulturális és Sport Bizottság 2016. évi munkaterve 

Előterjesztő: Kiss László bizottsági elnök 

Előterjesztés készítője: Kiss László bizottsági elnök 

2016. február 17. szerda 

Művelődési házak állagmegóvásának koncepciója 

Előterjesztő: Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Előterjesztő:    polgármester 
Előterjesztés készítője: jegyző 
 

Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztés készítője: jegyző 
 

Az alpolgármester 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:    alpolgármester 

Előterjesztés készítője: alpolgármester 

Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi beszámolója  
Előterjesztő: Kiss László bizottsági elnök 
Előterjesztés készítője: Kiss László bizottsági elnök 

 



10 

2016. március 23. szerda 

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

Előterjesztő:  Művelődési Ház vezetője 
Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 
 

Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő:  polgármester 
Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. április 20. szerda 

 

Harangok Napja programjának elfogadása 

Előterjesztő:   Művelődési Ház vezető 
Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezető 
 

2016. május 18. szerda 

Sport koncepció megalkotása 

Előterjesztő:  Kiss László bizottsági elnök 
Előterjesztés készítője:Kiss László bizottsági elnök 

2016. június 22. szerda 

2016. szeptember 21. szerda 

Közművelődési koncepció megalkotása 

Előterjesztő:    Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

2016. október 19. szerda 

2017. évi Önkormányzati rendezvények  

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztés készítője: Művelődési ház intézményvezetője 

2016. november 23. szerda 

2016. december 07. szerda 

A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő: polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 
 

5. napirendi pont: Egyebek 

Kiss László a bizottság elnöke: Kíván valaki, valamit az egyebek napirendi pontban mondani? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Én azt gondolom, hogy az Ági most lehet olyan bátor, hogy a 
rendezvényeinkre egy fő előadót most lefoglaljon, most azzal ne várjuk már meg a márciust. 

Szabó István alpolgármester: Szerintem, ha lehet és van egy intézményvezetőnk és el tudjuk 
dönteni, hogy Áginak megadjuk ezt a jogkört, akkor négy vagy öt előadó közül ki tudja választani, 
hogy ki legyen a húzóember ezen a rendezvényen. 

Kiss László a bizottság elnöke: Azért azt tisztázzuk, hogy itt önkormányzati rendezvényről van szó, 
amit a Művelődési ház bonyolít. Szerintem fontos, hogy azok az emberek, akik felelősséget vállalnak 
az önkormányzat részéről, úgy mint a képviselői-testület vagy akár a Kulturális és Sport bizottság, 
részt vegyenek ebben a döntésben. 
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Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Volt egy megbeszélés ahol a képviselők is jelen 
voltak és a civil szervezetek is, ahol azt vártuk, hogy mindenki mondja meg miben tudnak segíteni és 
mivel fognak megjelenni a rendezvényen. Szét lehet ezt a jövőben választani, lehet összehívni egy 
megbeszélést a képviselőkkel, hogy kit mennyiért hívjunk meg, és lehet külön egy megbeszélést 
összehívni a civil szervezetekkel, hogy ők mivel szeretnének vagy tudnak megjelenni a rendezvényen. 
Vannak, amikben ez a két dolog összeér és ezért volt egy nagy megbeszélés. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Azt el tudom fogadni, hogy szétválasszuk azt, hogy a fő fellépőt 
beszéljük meg, de márciusban ugyanúgy le kell ülnünk szélesebb körben is beszélni a Harangok 
Napja teljes programjáról. 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Szerintem a Kulturális bizottság feladata az is, hogy 
támogassuk Ágit. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Nem szeretnénk kihúzni magunkat az önkormányzati 
rendezvények alól, csak az önkormányzati rendezvények megszervezése mellett lenne még más 
feladata is a Művelődési Háznak. Mindig megkapjuk a kritikát, hogy nincsenek gyerekelőadások, 
nincsenek színházi előadások, nincsen kiállítás vagy bármilyen foglalkozás, amire délután a gyerekek, 
felnőttek eljárhatnak, mert ezekre eddig nem nagyon volt kapacitásunk és ezeket a feladatokat is 
szeretnénk ellátni. Lehet ennek a megbeszélésnek egy új formát adni, hogy ne legyen egy nagy a civil 
szervezetekkel összevont megbeszélés, hanem egy váz alakuljon ki a Kulturális és Sport bizottsággal 
együttműködve és utána a civil szervezeteket megkérdezni, hogy ehhez a vázhoz szeretne-e 
egyáltalán éppen azon a rendezvényen valamit hozzátenni. 

Benedek Éva bizottsági tag : A lényeg, hogy a fő szereplő legyen meg valamilyen módon és minél 
előbb. 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke az ülést 16:23 órakor 
bezárta. 

 

 

Kiss László  Lehoczky Enik ő 

bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyz őkönyv hitelesít ő 
 


