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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. április 09-én 09:00 órakor  
 

megtartott rendkívüli ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

49/2015. (IV. 09.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
50/2015. (IV. 09.) számú határozata a napirendi pon tokról 
51/2015. (IV. 09.) határozata az Őrbottyáni Községi Sportegyesület  fűnyíró traktor 
beszerzésének támogatásáról  
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. április 09-én csütörtök 09:00  órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Kiss László   bizottsági tag 

Béres István   bizottsági tag  
Dékány András bizottsági tag  
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
 
 

Igazoltan távol: Lehoczky Enikő   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia  bizottsági tag  

 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 
2.  Egyebek 
 
Kiss László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizo ttság alelnöke: Köszöntöm a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre  Béres 
István bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

Kiss László a bizottság alelnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 49/2015. (IV. 09.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. április 09-én, csütörtökön 09:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Béres István 
bizottsági tagot választja. 

Kiss László a bizottság alelnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, amennyiben 
nincsen, akkor kérem, hogy aki a mai ülés napirendi pontjait elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság alelnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 50/2015. (IV. 09.) számú határozata a  napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

1. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 
2.  Egyebek 
elfogadja. 
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1. napirendi pont: Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének 
támogatása 

Kiss László alelnök:  Mindenki számára ismertek az ügy előzményei. A korábbi képviselő-testület 
hozott egy olyan döntést, hogy ebben a pályázatban szeretné támogatni a községi sportegyesületet 
annyiban, hogy az önrészt biztosítja ehhez a pályázathoz. Korábban még Cserepka András volt a 
polgármester, amikor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sikertelen volt ez a pályázat. Vélhetően volt egy 
fajta kommunikációs hiba, mert mint kiderült, a KSE ezt félreértette. Az elmúlt hetekben sikerült 
tisztázni ezt a kérdést.  A pályázatot megnyerték, az önrészt kell felmutatni ahhoz, hogy érvénybe 
lépjen ez a döntés. Ehhez kérték a segítségünket, és döntenünk kell arról, hogy honnan 
csoportosítsuk át a 403 944 Ft-ot. Ezt az összeget javaslat szerint az általános tartalék terhére 
biztosítanánk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem, a javaslatban az szerepel, hogy a civil szervezetek támogatása 
keretében. 

Kiss László alelnök:  Félreértettél, emlékeim szerint azért hívtalak fel, hogy egy opciót hagyjunk meg, 
hogy az általános tartalék terhére biztosítanánk ezt az összeget és a civil szervezetek támogatását 
külön kalap alatt kezeljük. Fontos hozzátenni, hogy amennyiben lesz rá mód, az önkormányzat is tudja 
használni ezt a fűnyírót. Elsősorban a KSE használná, de az önkormányzat is valamilyen módon. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Amikor felhívtál, azt mondtad, hogy jó az előterjesztés, de ne legyen 3 
opció, hanem egy legyen, miszerint a civil szervezetek terhére különítsük el ezt az összeget.  

Kiss László alelnök:  Félreértettél. Az általános tartalék terhére kívánom elkülöníteni. 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi bizottsági is tárgyalta ezt a kérdést és van egy olyan 
fejlesztési elgondolás, aminek a terhére meg lehetne ezt tenni. Itt felmerült az a bizonyos útépítési 
kérdés, amivel elmaradtunk és ami egy 33 millió Ft-os nagyságrendű dolog. Fogunk másfajta 
megoldásokat nézni de jelen pillanatban ez nem fog megvalósulni. Nem kell felmutatni az önrészt a 
sportegyesületnek. Jegyző asszony az MLSZ képviselőjével beszélt, ők már elindították azt a részét, 
amelynek folyamán megkapja az egyesület a 940 000 Ft-ot. AZ OTP lesz a tényleges finanszírozó. 
Elhangzott egy nagyon támogatandó gondolat, hogy egy üzemeltetési szerződéssel az önkormányzat 
átvenné ennek fenntartási költségét. Hogy a teljes támogatást kihasználjuk, lehetne hozzá venni 
kiegészítőket. Az MLSZ azt mondta, hogy amennyiben kevesebb ennek a költsége, a finanszírozott 
részarányos részét vissza kell adni. Olyan körforgót is lehetne venni, amivel rendezvények után 
tisztításra is tudnánk használni. 

Kiss László alelnök : A módosítási javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel, vélemény? 

Dékány András bizottsági tag:  Támogatható célról beszélünk, az összeg nagyságrendjét is ideértve. 
Tekintettel arra a multifunkcionális lehetőségre, amelyet a polgármester úr is említett. Én azt 
gondolom, hogy támogatnám az Ügyrendi Bizottság javaslatát, amit én is megnyugtatóbbnak tartok. 
Ha jól értem majdnem mindegy, hogy honnan biztosítjuk, az nem mindegy, hogy melyik forrásból 
talán. Nem érzem a különbséget. Ha már ez előkerült örülünk neki, mert magánál az eredeti határozati 
javaslatnál volt egy pici nézeteltérést tisztázandó vita. Nem is értettem, hogy itt önmagában a civil 
szervezetek támogatásáról beszéltünk a nélkül, hogy a civil szervezetek egészének támogatását 
megtárgyaltuk volna. Nem látom a koherenciát. Ha jól értem Kiss László javaslata, hogy ne a civil 
szervezet terhére finanszírozzuk. Támogatom az összeg megítélését és ezt a módosító javaslatot is. 

Kiss László alelnök:  Van-e valakinek hozzászólása, kérdése ezzel kapcsolatban? Akkor azt a 
határozati javaslatot bocsájtom szavazásra, hogy az önrész összegét a fejlesztési keret terhére 
biztosítsuk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság alelnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 3 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési 
Bizottságának 51/2015. (IV. 09.) határozata az Őrbottyáni Községi Sportegyesület  fűnyíró 
traktor beszerzésének támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor 
beszerzéséhez 403 944 Ft összeggel a fejlesztési keret terhére nyújtott támogatással járuljon hozzá. 
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2. napirendi pont: Egyebek 

Kiss László alelnök:  Van-e valakinek az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólása, 
mondanivalója?  

Béres István bizottsági tag:  Lenne egy kérdésem a civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan. 
A Kvassay Jenő Klub legjobb tudomásom szerint nem tud a követelményeknek megfelelni. Szeretnék 
egy javaslatot tenni, hogy azt az összeget, amit kért az a civil szervezet, abban az esetben, ha úgy 
határoz a testület, hogy megszavazná, akkor vegyük ki a civil szervezeteknek nyújtott támogatási 
összegből. Én megígérem, hogy ebben az évben segítek ezt rendbe tenni. Tudomásul kell vennie az 
őrbottyáni szervezeteknek, hogy alapszabályt kell készíteni, mert probléma lesz ebből. Mindenkinek 
meg kell csinálni még ebben az évben.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szerintem mindenkinek van. 

Béres István bizottsági tag : A klubnak nincs. Valamilyen formában próbáljunk meg segíteni nekik. 

Kiss László alelnök:  További kérdése van-e még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kiss László, a P énzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
alelnöke megköszönte a részvételt és az ülést 09:18  órakor bezárta. 

 

Kiss László       Béres István 

elnökhelyettes      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


