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Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Biz ottságának valamint Humánügyi 
Bizottságának 

2015. március 03-án, kedden 14.00 órakor 

megtartott rendkívüli együttes ülésének 

jegyzőkönyve 

Humánügyi Bizottság 

44/2015. (III.03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

45/2015. (III.03.) számú határozata a napirendi pon tok elfogadásáról 

46/2015. (III.03.) számú határozata a szolgálati la kás bérleti kérelem elbírálása 

47/2015. (III.03.) számú határozata a Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-
2018. évre 

48/2015. (III.03.) számú határozata a civil szervez eteknek nyújtandó támogatásról 

49/2015. (III.03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 

Kulturális és Sport Bizottság 

17/2015. (III.03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  

18/2015. (III.03.) számú határozata a napirendi pon tok elfogadásáról 

19/2015. (III.03.) számú határozata a szolgálati la kás bérleti kérelem elbírálása  

20/2015. (III.03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-
2018. évre 

21/2015. (III.03.) számú határozata a civil szervez eteknek nyújtandó támogatásról 22/2015. 
(III.03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottságának és  
Humánügyi Bizottságának 2015.03.14:00 órakor megtartott rendkívüli együttes üléséről. 

Jelen vannak:   Kiss László   bizottsági elnök 
Benedek Éva   bizottsági elnök 
Lehoczky Enikő   bizottsági tag  
Csapó Károly   bizottsági tag 
Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 
Cserepka András   bizottsági tag 
Kiss László István  bizottsági tag 
Diamantné Bodák Ildikó  bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
Gábori Tímea   közterület felügyelő 
Szoboszlai Józsefné   élelmezésvezető 
Batki Gabriella   gazdasági vezető 
Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház vezetője 
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 
Balázsné Szalay Katalin Óvodavezető 
Peszeki Attila   OBCSE 
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Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálása 

2. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évekre 

3. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

Benedek Éva bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Humánügyi 
bizottság 3 fővel van jelen, határozatképes. Kiss László jelezte, hogy késni fog. Som Istvánné jelezte, 
hogy továbbképzés miatt nem lesz jelen.  A Kulturális és Sport Bizottság is 3 fővel van jelen, 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Diamantné Bodák Ildikó bizottsági tagot kérem fel, aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Benedek Éva elnöke határozati javaslatot terjesztet t elő a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Humánügyi Bizottság 44/2015. (III. 03.) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 03. 03-
án, kedden 14:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Diamantné Bodák Ildikó bizottsági 
tagot kéri fel. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a 
bizottság 3 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 5. 
(III. 03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 03. 03-
án, kedden 14:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Diamantné Bodák Ildikót kéri fel. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági elnök : A meghívó szerint három napirendi pontunk van. 
Javaslom, hogy a 3. napirendi pontot a szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálásáról szóló 
előterjesztést  tárgyaljuk elsőként. Aki ezzel a módosítással a napirendi pontokat elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Humánügyi Bizottságának 45/2015. (III. 0 3.) 
számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánügyi Bizottsága a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint: 

1.. Szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálása 
2.. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évekre 
3.. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

 Elfogadja. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 18/201 5. 
(III. 03.) számú határozata a napirendi pontok elfo gadásáról 

1.. Szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálása 
2.. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évekre 
3.. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

 Elfogadja. 
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1. Napirendi pont: Szolgálati lakás bérleti kérelem  elbírálása 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Hétfői naptól Gábori Tímea közterület-felügyelőként dolgozik a 
hivatalban. Szeretném őt bemutatni. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági elnök:  Van-e valakinek kérdése?  

Én kérdezném Tímeát, hogy ismeri-e a bérlemény feltételeit? 

Gábori Tímea közterület-felügyel ő: Igen. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági elnök: Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Humánügyi Bizottság 46/2015. (III. 03.) 
számú határozata önkormányzati lakás bérletére irán yuló kérelemr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 78. szám alatt található 46,6 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Gábori Tímea közterület-felügyelő részére 2016. február 
28-ig. A bérleti díjat Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
alapján havi 27 100 Ft/hó összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést a kérelmezővel megkösse. 

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Kulturális és Sport Bizottságának 19/2015. 
(III. 03.) számú határozata önkormányzati lakás bér letére irányuló kérelemr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális-és Sport Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 78. szám alatt található 46,6 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Gábori Tímea közterület-felügyelő részére 2016. február 
28-ig. A bérleti díjat Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
alapján havi 27 100 Ft/hó összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést a kérelmezővel megkösse. 

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

2. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2 018. évekre 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági Elnök:  Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

Javaslat hozzászólás nem hangzott el. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági Elnök:  Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Humánügyi Bizottságának 47/2015. (III. 03.) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 2016- 2018. évekre 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint:  Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
Őrbottyán Város Önkormányzata a 2016-2018. évekre vonatkozóan saját bevételeit a határozat 1. 
melléklete és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat 2. 
melléklete szerint állapítja meg, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 20/201 5. 
(III. 03.) számú Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő 
ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 2016- 2018. évekre 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
Őrbottyán Város Önkormányzata a 2016-2018. évekre vonatkozóan saját bevételeit a határozat 1. 
melléklete és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat 2. 
melléklete szerint állapítja meg, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

3. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. költségvetésr ől 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Csak a bizottságok feladatkörébe tartozó részeket 
fogjuk vizsgálni. Keretszámokról beszéljünk. A Humánügyi részt érintő dolgokat próbálom 
összefoglalni. Az egészségügynél bevétel nem nagyon van, kiadásként a Misszió felé az ügyelet, ill. 
az Egészségház fenntartása adott. Megkérdezném, hogy legalább egy tisztasági meszelést be 
tudnánk tervezni? Az ügyeletet szerződés szerinti összegben fizetjük.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincs betervezve. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke:  Erre ügyeljünk, hogy meglegyen. Szociális résznél, a 
rendelet megalkotásánál Petra elmondta, hogy melyik támogatásra milyen összeget állítottak be. Ez 
szerepel is a költségvetésben. Az alapszolgáltatásnál az állami finanszírozás számít bevételnek illetve 
az ellátottak befizetései.  Ebből történik még a támogatások kifizetése. A gyermekétkeztetésnél a 
támogatáson kívül, az ellátási díjból kell gazdálkodni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Táblázatban alsó sorában látható kb. 12 millió Ft, ez a teljes szociális rész. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : A közoktatásnál óvoda és iskola van egyelőre. 
Óvodánál kapjuk a támogatást, Kisnémedi támogatása 40 ezer Ft. Ez nincs lebontva, mert egy 
összegben megy a társulásnak, aki utána az óvodát fenntartja belőle, illetve az önként vállalt 
feladatokat nekünk kell finanszírozni. Iskolánál tornateremből és a büféből befolyó összeg a bevételi 
forrás. Amiből a takarító és üzemeltetési költséget ki kell termelni. A fejlesztéseket is ki kell 
gazdálkodnunk. Támogatás erre nincsen, a többinél azért valamit kapunk, amit nekünk kell 
kiegészítenünk. Láttuk, hogy a cafeteria be van tervezve. Ruhapénzt terveztünk? Hol van ez 
megjelenítve? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A konyhánál és az óvodában. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottsági elnök : Az iskolánál takarítóknál nincs? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A városüzemeltetésen a védőruha pénz betervezésre került. De hogy 
ebben benne van-e a takarítók ruhapénze, ezt most nem tudom megmondani. 

Cserepka András bizottsági tag:  Nekünk elsősorban ezekkel a feladatokkal kell foglalkoznunk, ami a 
bizottság feladatköre. Azt látjuk, hogy az idei költségvetésünkben, a tavalyi tervezett előirányzatokhoz, 
képest jelentősen kevesebb bevétel várható, mint az eddigi tervezésnél.  Ez 100 milliós nagyságrend. 
Ennek arányában, hogyan csökkent a támogatás, a minket érintő területen. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A költségvetésből most kiesik az óvoda fejlesztése, illetve a 
csapadék víz. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Amik korábban jegyzői hatáskörben voltak, arra kaptunk normatívát. Azt most 
két hónapra kapunk, a többit az Önkormányzat teszi hozzá tervezet szerint. Ennek a rendeletnek 
megfelelően kb. hozzuk azt az összeget, amit tavaly szociális ellátásokra lehetett fordítani 

Cserepka András Humánügyi Bizottsági tag:  Óvodánál tavaly is kérdéseket vetett fel, a központi 
forrásból történő finanszírozás. Ebben az évben sem fedi le a központi költségvetés az óvoda 
kiadásait.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: 191 és fél millió Ft a költségvetése az óvodának, ebből 175 millió 
Ft-ot finanszíroznak meg.  

Szabó István alpolgármester : Az év végén a természetbeni támogatásként adott fűtőanyag (fa) 
kapcsán kérdezném, hogy úgy kell érten, hogy ezzel meg kell várnunk vele a decembert? 
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Kiskuti Petra aljegyz ő: A fa vásárlás az önkormányzati segély keret terhére ment eddig is. Ez tavaly 
az 2,7 millió Ft volt. Az idő előrehaladtával látjuk, hogy mennyi marad. Úgy kell gazdálkodni, hogy 
keretnek decemberre is maradnia kell. Ez a segély keret nem fogyhat el.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke: Szeretném még kérdezni, hogy az 
intézményvezetőknek van-e arra keretük, hogy differenciáltan tudják jutalmazni a dolgozókat? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Jutalom nincs betervezve. Esetleg a bérmaradvány, bérmegtakarítás 
terhére van erre lehetőség. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : A zeneiskola támogatása bekerült a tervezetbe?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincs. Már tavaly sem volt.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Kultúra és Sport Bizottság tagjainak van-e hozzáfűzni 
valója.  

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  A Művelődési Háznál hány fő került betervezésbe?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Egész évre három. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem sikerült eredményes pályázatot produkálnunk. Fenn állt a lehetősége 
annak, hogy januártól már lennének új munkavállalók, ezért a bér is januártól került betervezésre. 

Szabó István alpolgármester:  Ha egész évre van betervezve, az eddig fel nem használt 
pénzösszeget nem lehet ezt esetleg átcsoportosítani?  

Lehoczky Enikő bizottsági tag 14. 25 órakor megérkezett, így a Kulturális és Sport Bizottság 4 fővel 
van jelen. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Egy átlagbér lett betervezve, nem tudhatjuk előre, ennek a pontos 
értékét. 

Kiss László a Kulturális és Sport bizottsági elnöke 14.27. órakor megérkezett, így a Humánügyi 
Bizottság 4 fővel, a Kulturális és Sport Bizottság 5 fővel van jelen.  

Csapó Károly bizottsági tag:  A rendelet 6.§ 3. pontja arról szól, hogy a költségvetésen belül a 
polgármester átcsoportosíthat, és arról tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait. Az is szerepel benne, 
hogy negyedévenként a költségvetés módosításával ezeket az átcsoportosításokat át is vezeti. Az 
előző testületi ülésen volt a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása. Abban az 
előterjesztésében szerepelt a tavalyi támogatási tényszám. Úgy emlékeztem, hogy ez egyben az idei 
tervszám is. Ebben csalódnom kellett, mert a tényleges idei érték, 3 millió 500 ezer. Ft. Ezt 
igyekeznünk kell jól kommunikálni, ami nehéz lesz, ha egyszerre átszervezünk, bonyolítottunk, plusz 
még csökkentettünk is.  Mentünk már neki 2 olyan költségvetésnek, ami úgy kezdődött, hogy civil 
szervezetek támogatása 0, aztán lett belőle 4-5 millió. Ebben reménykedem most is, jó volna ezt az 
összeget megemelni. Akár későbbi átcsoportosítással akár, a kultúra és sport területén is, ha adódnak 
lehetőségek. Úgy tudom, hogy áprilisban történik a támogatás szétosztása ezért azt javaslom, hogy 
ezt az összeget próbáljuk megemelni. A sportlétesítmény fenntartása egy más kiadási rovat. Ezek 
között azonban lehet átcsoportosítani átszervezésre hivatkozva. Sokszor előfordult, akár az általános 
tartalék terhére is.  Engem érdekel, hogy a tornateremre szánt 12,5 millió Ft műszakilag mit takar. A 
költségvetésben a műfüves pályára félretett 10-11 millió Ft és a fűnyírű pontosan hol lett betervezve. 
Az utóbbi olyan nagyságrend, ami bele fog férni az átcsoportosításokba, de a műfüves pálya 
létrehozása egészen más kategória. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag : Kérdezném, hogy volt-e olyan civil szervezet, amely a parlagfű 
irtásra pályázott? El kellene gondolkodni a civil szerveteknek is azon, hogy igénybe veszik e az 
összes rendelkezésre álló pályázatot, megtesznek-e mindent azért, hogy eltartsák magukat vagy jobb 
lehetőséget szerezzenek maguknak. A kormány nem tudta szétosztani azt a több százmillió Ft-ot, mert 
nem volt elég civil szervezet által beadott pályázat. Magukkal szemben kellene nagyobb felelősséget 
vállalniuk. Elsődlegesen a bevételi forrást nem az önkormányzattól kell venni. A civil szervezetek 
igyekezzenek magukat fenntartani és merítsék ki az összes pályázati lehetőséget és amennyiben ez 
nem sikerül, akkor kopogtassanak az önkormányzat ajtaján.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Azt gondolom, hogy a 2014-es tényszámokat a 
zárszámadás után tudjuk csak megadni. Felelőtlenség lenne ilyen számokat kiadni. 

Cserepka András bizottsági tag:  Az elmúlt években bevált gyakorlat volt, hogy azért a decemberi 
számokat nagyságrendben meg tudtuk adni, ez elősegíti a gondolkodást. 
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Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnök: A civil szervezeteknél egyetértek azzal, hogy kevés, 
viszont nem javaslom, hogy ezt a tartalékból megnöveljük. Javaslom, hogy a képviselő-testület üléséig 
nézzük meg, hogy honnan tudunk átcsoportosítani, ne a tartalékból tegyük ezt meg. A műfüves pálya 
részre az volt a válasz, hogy benne van? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincsen benne. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnök:  Akkor az hiányozni fog. 

Szabó István alpolgármester: Régebben azt mondtátok, hogy az elnyert pályázathoz az önrészt - 11 
millió Ft - elkülönítve meg kell, hogy legyen.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Tavalyi évben nem volt rá külön előirányzat, benne volt a tartalékban. Az idei 
évben a szoros költségvetés miatt nem került betervezésre. 

Szabó István alpolgármester: Jól értem, hogy tavaly nem lett erre félretéve? 

Csapó Károly bizottsági tag:  Mindenképpen szerencsétlennek tartom egyszerre a szigorítást, 
átszervezést, bonyolítást plusz a pénzcsökkentést. Más részről vannak címzett, kötelező pénzek plusz 
hozzá tesz az önkormányzat is. A Művelődési Ház könyvtáránál 21 millió Ft-ot tesz hozzá az 
Önkormányzat.  A Kulturális és Sport Bizottság tagjait az is bántja, hogy irtózatos pénzek vannak ezen 
a területen. 100 milliárd Ft fölött van, ebből mi jut a mi szintünkre. Persze lehet mondani, hogy ha 
ügyesebben pályázunk, akkor több lenne. Elég nagy elvonás lenne ez a 6-ról 4 millió Ft-ra történő 
csökkentés. Az átmenetnek vagyok a híve.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Akkor tegyél javaslatot, hogy honnan vegyünk el.  

Csapó Károly bizottsági tag: Szedjük szét a fotelt, nézzük meg, hogy mi mennyibe kerül. Nem 
vagyunk ezzel elkésve. Az idei év kezdete ismeretében meg lehet nézni, hogy hol lehet spórolni, 
hogyan lehet még eredményesen pályázni. Érdemben meg kell vizsgálni a civil szervezetek 
beszámolóit. Ténylegesen milyen bevételei és kiadásaik vannak? Ez szerintem nem mindig történt 
meg.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Nem nekünk kell erre felszólítani a civil szervezeteket, 
hanem ezt belső késztetésből kellene tenni. Az összeg csökkenése nem szigorítás volt, hanem 
törvényi megfelelés, átszervezés.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ne felejtsük el, hogy a Művelődési Ház költségvetését azért támogatta 
az önkormányzat, mert feladatként odaadta neki a városi rendezvények szervezését, megrendezését. 
Ezért többszörösen megtámogatjuk, mint ami az állami normatívája lenne. Mivel több feladatot kaptak, 
amire a pénzt valamiből elő kell teremteni.  Az civil szervezetekkel kapcsolatban, az eddigi rendszer 
nem volt jó, amire felhívták a figyelmünket. Onnantól, hogy az erre illetékes személy jelzést tett, nem 
hagyhattuk ezt figyelmen kívül. Önkormányzati alrendszerből adunk pénzbeli támogatást, mindegy 
hogy ezt pályázatnak hívjuk vagy nem, a civil szervezeteknek innen adunk át pénzt, magasabb szintű 
jogszabályok rendelkezései vonatkoznak az ilyen pénzeszköz átadására, a civil szervezetek 
támogatására. 

Szabó István alpolgármester:  A pályáztatást ne az elmúlt évek tapasztalata alapján végezzük. Ez 
egyfajta érési folyamatnak a kezdete lehet. Az elbíráló bizottságnak ezt komolyan meg kell vizsgálni. 
Pontosítva azt, hogy a civil szervezet, amelyik pályázatot adott be, milyen értéket teremt és magában 
a településben milyen közösségi életet formál. Látható-e az, hogy törekszik arra, hogy magát is el 
tudja tartani, vagy kizárólag az Önkormányzati pénzből tartja fenn magát. A másik, a kommunikáció. 
Továbbá el kell mondani, hogy azok a civil szervezetek, amelyek használnak épületeket, ezek 
fenntartását is lehet forintosítani, így ez a forintosított érték is hozzáadódik. Én ismerek olyan civil 
szervezet vezetőt, aki rendszeresen a gyermek szüleinek azt mondja, hogy csak ennyit kaptunk. 
Pedig egyéb pénz is a fenntartás címén hozzáadódik. Ez egy választó vonal lesz, de fel kell venni a 
kesztyűt azoknak a civil szervezeteknek, aki fönn akarnak maradni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Egyetértek. Kérem, hogy mutassuk ki, hogy milyen összegben 
támogatja még az Önkormányzat a civil szervezeteket. Víz, gáz terembérlet…stb.  Együtt és külön-
külön is. Jelenítsük meg, mert így lesz reális az értékelés. Tudják meg az emberek, hogy az 
Önkormányzat mennyit költ a civil szervezetekre. 

Csapó Károly bizottsági tag : Ezzel teljesen egyetértek, pont erre céloztam. 3-4 évvel ezelőtt, külön 
rovat soron szerepelt a sportlétesítmény fenntartása, ami ebben az anyagban nem látható. Lehessen 
tisztán látni, hogy mi mennyi. Volt itt olyan pénzügy vezető, aki azt mondta, hogy a tornaterem 
használata plusz havi 300 ezer Ft-os rezsiköltséget jelent, pedig ez nem volt igaz. Szerepeljenek 
konkrét számok.  
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Kiskuti Petra aljegyz ő: A jelenlegi gazdasági vezetőn nem hiszem, hogy számon lehetne kérni, hogy 
mi történt pénzügyileg az előző években. Arra van mód, hogy civil szervezetekre lebontva adjuk meg, 
hogy ki mennyi közüzemi díjat használ. Azonban azt, hogy a torna szobát ki mennyire amortizálja le, 
vagy, hogy ki mire és mikor használja, nem lebontható, nem kiszámolható. Egy summa számot tudunk 
mondani, hogy mennyi a fenntartási költsége, és abban benne van az egész iskola. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke: Azt gondolom, hogy úgy kell a pályázati pénzek 
elosztásánál számszerűsíteni, hogy ki mennyi órát használja.  

Lehoczky Enik ő Pénzügyi Bizottsági elnök:  Valamilyen módon meg kell oldani, hogy mindenki 
lássa, hogy egy adott civil szervezet mekkora támogatást kap. Ki kell találni erre egy megoldást.  

Szabó István alpolgármeste r: Így a mendemondáknak elejét lehet venni. 

Cserepka András bizottsági tag:  Több kérdésben nem jó a megközelítésünk. Elhangzott, hogy ha 
valamit akarunk, akkor gondolkodjunk rajta és mondjuk meg (mi), hogy honnan. Ez a megközelítés 
nem teljesen jó. Mi kérdezni tudunk. Ezért merősíteném Károly javaslatát, hogy ami megszokott volt 
az előző években az változott. Részben nem látunk sok helyen a nagy számok mögé, részben nem 
tudjuk, hogy egyáltalán 2015-től az új szabályozás keretei között működik-e még és kötelező-e a 
létszám és a kötött bérgazdálkodás. Vagy ez feloldásra került. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az Áht. változás alapján, a költségvetési rendeletben nem kell rendelkezni a 
létszámról. 

Cserepka András bizottsági tag:  Ha ez így van, az mindenképpen a tervezéshez tartozik – 
amennyiben nincs kötött létszámgazdálkodás. A Polgármesteri Hivatalnál sincs? Azt mondtuk, hogy 
jutalmat az idén nem terveztünk sehol. Az elmúlt évben éppen képviselő asszony javaslatára 
terveztünk valamilyen előirányzatot. Tavaly volt jutalmazás. Ez lehetne a jövőben is egy formája. Ha 
azt mondjuk, hogy jutalmat nem terveztünk cafeteria akkor is lesz. Az én adataim szerint 16-17 %-kal 
növekednek ebben az évben, a tervszámok alapján az elmúlt évhez képest a személyi juttatások. 
Érdekelne, hogy lesz-e létszámbővítés. Ha nem kötött, az intézményvezetők keze, fantáziájuk 
elszabadulhat és költhetik létszámra is akár. Mi lesz pontosan ezzel? Volt kötelező bérfejlesztés 
valamilyen területen? Mi változott és milyen nagyságrenddel. Ez 26-27 millió Ft-ot jelent az elmúlt 
évhez viszonyítva. Önkormányzati szinten, tudom, hogy ez nem nagy összeg. Tavaly voltak 
nyugdíjazások, jubileumi jutalmak. Meg kellene nézni, hogy ez a személyi jellegű kiadás mennyi. 

A dologi kiadásokat, 10 %-kal csökkentettük. Ehhez is készítettem számokat többé-kevésbé a tavalyi 
fő számok is e körül vannak.  A teljesítéshez tudhatjuk be ezt a 10 %-ot? Az intézményvezetőket 
kérdezem, hogy ezekkel a megszorításokkal elbírják-e az idei költségvetést? Nagy része miből került 
csökkentésre, vagy majd év közben fogjuk csak ezt eldönteni, hogy minek lesz kevesebb a kiadása. 
Történt-e tervezés? Számíthatunk-e arra, hogy keressük, hogy miből tudunk rezsi költséget fizetni. 

Sportlétesítményekkel, civil szervezetekkel kapcsolatban az elmúlt években is igyekeztünk támogatni 
az együttműködést. Egyet tudomásul kell venni a településen. Az önkormányzat munkáját segítették a 
civil szervezetek, kivették a részüket a feladat ellátási munkálatokból. Nem lehet minden civil 
szervezetet egy napon említeni. A lényeg, hogy azt kell eldönteni a képviselő-testületnek, hogy mit 
várunk ezektől a civil szervezetektől, egyházi szervezetektől. Azzal, hogy részt vállalnak az 
önkormányzat feladataiból, valamelyest csökkentik a kiadásokat, pl. a Művelődési Háznál. Az ő 
támogatásukat kell diplomatikusan átgondolni.  

Az egyházak támogatásával kapcsolatos lenne a következő észrevételem. Erre korábban 1 millió Ft-
os alap került betervezésre, ezt meg kellene tartani.  Ez egy más kérdés, hogy elsősorban nem a 
működtetését kell megoldani ebből.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 15 % személyi juttatásra visszatérve, a hivatalnál a középfokú 
végzettségűek 10 %-os eltérítése van benne, valamint emelkedett a minimálbér összege. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Pedagógus kettőbe sorolták át az óvodai dolgozókat, jelentősen 
megemelkedett a személyi kiadásnak az összege. Ezen kívül, a reprezentációs kiadások a tavalyi 
évtől a személyi kiadásként szerepelnek, a járulékai is emiatt emelkedtek meg. Ennek összegéről 
most nincs adat. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke: Intézményvezetők a 10 % dologi költség megtakarítás 
nélkül tudnak működni?  

Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: 862 főre főzünk, 386 iskola 310 óvoda, 21 Kisnémedi óvoda 
iskola 24 szociális étkező 17 önkormányzati alkalmazott 104. Ezelőtt 5 évvel 520 főre főztünk. El kell 
gondolkodni azon, hogy a létszám ugyanaz és nincs túlóra elszámolva. Oda jutottunk, hogy nem nem 
elég a konyha gépi kapacitása. Túl nagy a mennyiség.  
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Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke: A 10 %-ot, amit vissza kellett venni tudjátok nélkülözni? 

Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: Igen. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke  Óvoda? Művelődési Ház? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Művelődési Háznál az idén 9 plusz rendezvény lesz, 
ebből 2-3 ami nagyobb költségű. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem a tavalyi évhez képest lett -10 %. Általánosan, minden intézmény 
tekintetében 10 % dologi mínusz került elszámolásra.  

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : A civilek nem azért teszik a dolgukat, mert pénzt 
kapnak, teszik maguktól mi pedig szeretjük ezért őket. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nem nyersen kell nekik megmondani. Őrbottyán le van maradva 10 
évvel. Az emberek elvárják, hogy történjen valami. Valahol egyensúlyt kell teremteni ebben is. 
Aszfaltozni így sem fogunk tudni. Keressük azokat a lehetőségeket, amivel az útburkolatot 
kialakíthatjuk. A civil szervezeteknek is meg kell húzniuk a nadrágszíjat és saját felelősséggel kell 
vállalni a működésüket. Becsülünk minden értéket, amivel támogatják a település életét, fontos 
nekünk. De a semmiből nem tudunk pénzt teremteni.  

Kiss László Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  Egyet kell, értsek Cserepka András képviselő 
úrral. Úgy gondolom, hogy a költségvetésben nagyon fontos, hogy szorosan együttműködve legyenek 
a pénzösszegek betervezve. Ők látják át, hogy milyen működési költségek vannak. Szem előtt kell 
tartani, hogy egy települést a civil szervezetek, alapítványok, sportegyesületek, egyházak töltik meg 
élettel. Nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük őket, hogyan közlünk velük egy negatív hírt. Meg kell 
őket becsülnünk.  

Szabó István alpolgármester:  Úgy gondolom, hogy a népszerűség kategória felé irányítjátok ezt a 
témát. Nem gondolom, hogy bármikor is az hangzott volna el, hogy ti nem kaptok semmit. Pályázni 
kell. Eddigi tapasztalatokkal szemben megjelenik az az összeg, amit ők a használatért nem fizetnek ki, 
úgy is tűnhet, hogy többet kapnak, mint amit eddig. Lehet, hogy egy sportegyesület nem tud pálya 
nélkül működni, de azért nem szabad ezt elfelejteni. Az is igaz, hogy a civil szervezetekre szükség 
van, ha valós munka áll mögöttük. Kulturáltan kell elmondani, de be kell látni, hogy minőségben 
különbségek vannak, olyan szervezeti különbségek, hogy nem lehet egy napon említeni őket. 

Kiss László Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  Valóban különbséget kell tenni! Ezt mindig meg 
is tettük. Arra a felvetésre, hogy a népszerűség növeléséről lenne szó, az elmúlt években is minden 
alkalommal és lehetőséggel támogattam a civil szervezeteket, egyesületeket és ezt fontosnak tartom. 
Azt gondolom, hogy nem csak a választások előtt kell, hogy jó kapcsolatban legyünk velük. 
Választások után erről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. El lehet dönteni, hogy ki akarja a 
népszerűség felé elvinni ezt a dolgot. A választások után vagyunk, bárki mondhatja, hogy nem adunk, 
de most sem szabad elfeledkezni arról, hogy a civil szervezetek milyen munkát végeztek. 

Cserepka András bizottsági tag:  A bevételi oldallal nem foglalkoztunk. Néhány nagy szám, ami 
engem foglalkoztat. Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy durván 150 millióval kevesebb az idei 
előirányzott összeg, mint az előző évben volt.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Az a táblázat, ami Ön előtt van módosításra került, mert a fő 
szám változott. 894 651 000 Ft lett a vége. Külön költségvetése van az Önkormányzatnak és a két 
fenntartott intézményének, amely a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház. Az Óvoda 
költségvetése az Önkormányzatnál társulásnak lett bejegyezve. Ezek az összegek nem vonhatóak 
össze. 

Cserepka András bizottsági tag:  Őrbottyán Önkormányzatának mennyi a 2015. évi költségvetési 
bevétele, ill. kiadása.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Önkormányzat költségvetésében, benne van az a pénz is, amit 
átad. 

Cserepka András bizottsági tag:  A költségvetési rendeletben vagy a tervezetben szerepel a 2 §-nál. 
Az Önkormányzat 2015-ös költségvetését 122467000 Ft-ban állapítja meg. Az elmúlt évben, ez a 
szám 1 milliárd 157 millió 570 ezer Ft volt. Én erre mondom, hogy ez durván 150 millió Ft-tal kevesebb 
bevételi illetve kiadási irányzat. Ezért kérdezem, hogy mitől kevesebb? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A duplikációt szüntettük meg, ezért lett 894 millió 651 ezer Ft. 
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Cserepka András bizottsági tag : Akkor ez így 300 millióval kevesebb, mint a tavalyi volt. Annak 
ellenére, hogy a bevételek, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 481 883 000 Ft, 
ami tavaly 383 millió volt. Mások a számok nem lehet összehasonlítani, más volt a szerkezete. Ebből 
úgy tűnik, mint ha az állami támogatás nőtt volna. A működési bevételeknél tavaly 60 millió Ft volt, 
most 40 millió Ft-ot terveztünk? 10 millió Ft-tal kevesebbet fogunk beszedni? A bevételi tábla nekem 
így furcsa. A Pénzügyi Bizottsági ülésen ennek részleteit meg kell tárgyalni. Nem látom az év végi 
záró pénzt. Hol kell ezt keresnem? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: 150 millió Ft, ami van finanszírozási bevételként. Az 
intézményeknél is benne van a támogatása és ezért ott 200 millió Ft a bevétel. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A tavalyi évhez képest más a mellékletek szerkezete. Az Áht. által jelölt 
módon készítettük el. A 3-as melléklet részletesen tartalmazza az egyes intézményeket és az 
önkormányzati sort. Ezek a kötelező táblák, a többi tájékoztató jelleggel került bele. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Értem én Andrást, azt szeretné, hogy legyen egy nagy 
számunk. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Így is akartuk, de a duplikáció miatt nem volt jó. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Akkor ez a 894 millió Ft nem az önkormányzat?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Önkormányzatnál átadottként szerepel, ha összeadjuk, két helyen került 
felvezetésre. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke:  Van módosító javaslatod a rendelet tervezettel 
kapcsolatban? 

Csapó Károly bizottsági tag:  Valahonnan csoportosítsuk át. 

Benedek Éva Humánügyi Bizottság elnöke : Honnan javaslod? 

Csapó Károly bizottsági tag:  Az általános tartalékból. 

Benedek Éva elnök: Csapó Károly bizottsági tag 2 millió Ft-ot javasol áthelyezni az általános 
tartalékból a civil szervezetek és az egyházak támogatására. 

Benedek Éva elnök : Aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek és egyházak támogatását növeljük 
meg az általános tartalék terhére. A civil szervezeteknek 5,3 millió Ft  az egyház részére 700 ezer Ft 
támogatás jusson az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Humánügyi Bizottságának 48/2015. (III. 03.) 
számú határozata a civil szervezeteknek nyújtandó t ámogatásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága azt javasolja,  hogy a 
2015. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása 5,3 millió Ft, az egyházak támogatása 
700.000 Ft legyen, a plusz 2 millió Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítaná. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 2 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem fogadott e l, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Kulturális és Sport Bizottságának 21/2015. 
(III. 03.) számú határozata a civil szervezeteknek nyújtandó támogatásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport azt a javaslatot, hogy a 2015. 
évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása 5,3 millió Ft, az egyházak támogatása 700.000 Ft 
legyen, a plusz 2 millió Ft-ot az általános tartalék terhére legyen biztosítva, nem fogadja el. 

Benedek Éva elnök:  Van-e még más módosító javaslat? Ha nincsen, akkor kérem, hogy aki a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze. 

Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Humánügyi Bizottságának 49/2015. (III. 03.) 
számú határozata  Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága az Őrbottyán Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
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Benedek Éva elnök határozati javaslatot terjesztett  elő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 22/201 5. 
(III. 03.) számú határozata  Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az Őrbottyán Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

Mivel több napirendi pont nem volt Benedek Éva elnö k megköszönte a részvételt és az ülést 
15.40-kor bezárta. 

 

Benedek Éva   Kiss László   Diamantné Bodák Ildikó 
bizottsági elnök   bizottsági elnök   bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő 


