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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. december 09-én, szerdán 08:00 órakor  
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 
134/2015. (XII. 09.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
135/2015. (XII. 09.) számú határozata a napirendi p ontokról 
136/2015. (XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2016. évi munkatervér ől 
137/2015. (XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi bels ő 
ellenőrzési tervr ől 
138/2015. (XII. 09.) határozata a szociális és gyer mekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról 
139/2015. (XII. 09.) határozata az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus óvoda tet őtér-
beépítés beruházás kivitelezésének közbeszereztetés  tárgyában 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. december 9-én, szerdán 08:00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 
 Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 
 Lebek Péter    bizottsági tag 
 Dékány András    bizottsági tag 
 Kmetty Károly    polgármester 
 Szabó István    alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra     aljegyző 
 Muzsay Márta    szakmai vezető (08:04) 
 Kiszely Zoltán    irodavezető  
 Balázsné Szalay Katalin  óvoda vezető 
 Rohfeld Anita    jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol: Szántó Veronika   bizottsági tag 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés keretében: 
 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének előkészítése 
2. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása   
3. Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása 
4. Kismókus óvoda tetőtér-beépítés kivitelezésének közbeszereztetése 
5. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Kollár Sándor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, 
határozatképes. Szántó Veronika jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai bizottsági ülésen. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Lebek Péter bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellens zavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 134/2015. (XII. 09.) számú határozata  a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. december 9-én, szerdán, 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lebek Péter 
bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 135/2015. (XII. 09.) számú határozata  a napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében: 

 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
előkészítése   

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása   

3. Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása 

4. Kismókus óvoda tetőtér-beépítés kivitelezésének 
közbeszereztetése 

5. Egyebek 

Elfogadta. 

Határid ő:   azonnal 

Felelős:    a bizottság elnöke 

1. napirendi pont: A Képvisel ő-testület 2016. évi munkatervének el őkészítése 

Kollár Sándor bizottság elnöke : Van-e valakinek kérdése, javaslata ezzel kapcsolatban? 

Dékány András bizottsági tag:  Én konzultációs elven szeretném csak felvetni a Harangok Napjával 
kapcsolatban, hogy úgy látom, jövőre ismét 3 napra terveznénk, miközben volt már arról szó, hogy a 2 
nap is elegendő lenne. Az lenne a javaslatom, hogy kellene készíteni egy teljes kimutatást arról, hogy 
a különböző rendezvények költségvetése mekkora. Bizonyos rendezvények nem túl látogatottak, át 
kellene gondolni ezeket és egy költségvetési tervezettel alátámasztani.  

Kmetty Károly polgármester:  A jövő évi programterv kapcsán áttekintettük az idei év eddig ismert 
programjainak a költségeit és a létszámokat. Rendelkezésre állnak azok az adatok, ami alapján meg 
lehet becsülni, hogy a jövő évben mi, hogyan alakulhat. Vannak olyan programok, melyek lehetnének 
kicsit kompaktabbak, és ha koncentráltan nevesebb fellépőket hoznánk, akkor a lakosság részvétele 
is lényegesen nagyobb lenne. Januárban mindenféleképpen beszélnünk kell erről, amikor már 
valamilyen szinten látjuk a költségvetés keretszámait. A Harangok Napjának a három nap lehet, hogy 
tényleg sok, a szombati műsort sem kellene délelőtt elkezdeni, az idei tapasztalatok alapján. A 
programlehetőségeket is át kell tekintenünk majd.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Tegnap az Ügyrendi bizottság ülésén is felmerült, 
hogy április 27-én napirendre vennénk a Harangok Napját és szeptember 28-án pedig az Óvoda 
beszámolóját. 

Kollár Sándor bizottság elnöke:  Vannak olyan témák, amelyek folyamatban vannak, igazából 
ezekkel a feladatokkal nem akkor fog a testület foglalkozni, ha meghatározzuk a pontos időpontot és 
bekerül a munkatervbe, hanem, ha valaki foglalkozik velük, és amikor elkészül, beterjeszti a bizottság 
illve a testület elé. Egyetértek azzal, hogy decemberben 14-én legyen a testületi ülés.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő:.Több olyan feladat előterjesztésbe foglalása nem szerepel a 
munkatervben, melyek kötelező feladatok, mint pl. a Bursa Hungarica, a költségvetés módosítása. 
Ezekkel foglalkozni kell, de nem írtuk bele a munkatervbe. Amikor pl. kiírják a Bursánál a pályázatot 
illetve a költségvetésnél amikor  szükséges, úgyis tárgyalni fogja a testület, beterjesztjük az 
előterjesztést.  

Dékány András bizottsági tag : Lezárult a Volánnal a tárgyalás? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem kaptam még választ a Volántól, elment a levél a 
forgalomtervezési főmunkatárshoz és az igazgató úrhoz is.  Remélem érdemben fogunk tudni 
tárgyalni és a jövő évben még jobban tudjuk majd alakítani a menetrendet. 

Szabó István alpolgármester:  Van egy olyan kisbusz, ami 7:35-re ér oda az iskolához és nagyon 
tele van, Benedek Éva az igazgató úrnak jelezte ezt, de azt a választ kaptuk, hogy ők nem fogják 
lecserélni a buszt nagyobbra.  

Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, hogy jobb lett volna, ha tudok erről a problémáról. 
Gyűjtsük össze ezeket a lakossági észrevételeket, hogy egyben tudjuk benyújtani a Volánnak.  

Dékány András bizottsági tag : Szeretném, hogy ha a háziorvosok is tájékoztatást nyújtanának. Nem 
látnátok célszerűnek, hogy ha a közmeghallgatást és az intézmények és rendvédelmi szervek 
beszámolóját összevonnánk?  

Kmetty Károly polgármester:  Közmeghallgatáson a rendőrség beszámolt, a szolgáltatók képviselői 
is itt voltak. Én úgy gondolom, hogy a volán fórumra megéri külön időpontot rászánni. Az, amikor az 
intézmények beszámolnak tevékenységeikről az nyílt ülésen történik, bárki akit érdekel, eljöhet és 
meghallgathatja. Nem hiszem, hogy annyian érdeklődnének és érintettek lennének, hogy külön 
időpontot kellene erre meghatározni, ezért nem javaslom. 

Kollár Sándor bizottság elnöke:  Minden évben van egy beszámoló az orvosok részéről. 

Dékány András bizottsági tag : A kitüntető címek? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Arról volt szó, hogy azt a rendeletet módosítani szeretnénk. 

Kmetty Károly polgármester:  A kitüntető címeknél volt egy bevett gyakorlat, én úgy gondolom, hogy 
egy település szintű kitüntetésnek talán többet kellene takarnia. Szerintem is felül kellene vizsgálnunk 
ezt a rendeletünket.  

Dékány András bizottsági tag : Nem kellene akkor meghatározni egy időpontot amikorra az Ügyrendi 
bizottságnak egy előterjesztést kelljen csinálnia? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Ügyrendi bizottságnak is lesz egy külön munkaterve 
és én is vezetek egy listát, amiben az ilyen feladatok fel vannak sorolva. A munkatervbe én már 
beírtam, mindenféleképpen napirenden lesz. 

Kollár Sándor bizottság elnöke:  Aki elfogadásra javasolja a munkatervet azokkal a kiegészítésekkel, 
amelyek elhangoztak, a Harangok napja programjának és az Óvoda beszámolójának a munkatervbe 
illesztésével, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 136/2015. (XII. 09.) számú határozata  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének 2016. évi munkatervér ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évre szóló munkatervét a határozat 
melléklete szerint a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. évi munkaterve 

2016. január 27. szerda  

A 2015. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság 

A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

2016. február 24. szerda  

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2 019. évekre 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság  

Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

Az alpolgármester és a bizottságok 2015. évi beszám olója  

Előterjesztő:    alpolgármester, bizottsági elnökök 

Előterjesztés készítője: alpolgármester, bizottsági elnökök 

Az előterjesztést tárgyalja:  valamennyi bizottság a saját beszámolóját  

2016. március 30. szerda  

A Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2015. évr ől 

Előterjesztő:    polgármester  

Előterjesztés készítője: Váci Rendőrkapitányság 

Az előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
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A Művelődési Ház vezet őjének beszámolója a 2015. évi tevékenységr ől 

Előterjesztő:    Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja:  Kulturális és Sport Bizottság 

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Civil szervezetek támogatása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság 

2016. április 27. szerda  

Harangok Napja programjának elfogadása  

Előterjesztő:  Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság; Kulturális és Sport Bizottság 

2016. május 25. szerda  

Zárszámadás Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásár ól 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2015. é vi bels ő ellenőrzéséről szóló jelentés 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: Adócsoport vezetője  

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekv édelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő:  Humánügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: aljegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

2016. június 29. szerda  

2016. szeptember 28. szerda  

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

Előterjesztő:  Óvodavezető 

Előterjesztés készítője: Óvodavezető 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 
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2016. október 26. szerda  

2016. november 30. szerda  

2016. december 14. szerda  

A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő:   polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság  

2. napirendi pont: 2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Ezzel kapcsolatban, valakinek van valami kiegészítése? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A belső ellenőr javasolta ezeket a témákat, az utolsót kértük mi, a 
Gamesz vizsgálatát, mert talán a jövő év végére el fogunk érni egy olyan pontra, amikor bizonyos 
következtetéseket le lehet vonni a Gamesz működésével kapcsolatosan.  

Lebek Péter bizottsági tag:  Én is a Gameszt írtam le magamnak, szerintem fél év után már kellene 
egy ellenőrzést tartani. 

Kmetty Károly polgármester:  Félévkor még nem tudunk mindent ellenőrizni benne, hiszen 
februárban fog biztosan felállni, ezért gondoltunk a második félévnek inkább a végére.  

Lebek Péter bizottsági tag:  Azt javaslom, hogy év közben legalább 1x, 2x nézzen rá a testület a 
Gameszra. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A belső ellenőri szerződésünkben is benne van, hogy bármikor 
kérhetünk az ellenőrtől egy áttekintést. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Én azt gondolom, hogy akkor van probléma, ha folyamatosan 
nem kerülnek elő problémák, mert akkor nem csináltunk semmit. Ezek teljesen normális folyamatok, 
ha ez jól működik, akkor heti szinten ezzel feladataink lesznek. 

Dékány András bizottsági tag : Szerintem lehetne kérni a Gamesz vezetőjétől egy éves munkatervet, 
hogy mit szeretne csinálni, hogy mi is tudjuk, hogy mivel kell számolnunk. 

Kmetty Károly polgármester:  Nyílván a jövő évi költségvetés nem várhatja meg a Gamesz felállását, 
azokat az alap perem feltételeket, melyek alapján mi úgy gondoljuk itt az önkormányzaton belül, hogy 
hozzá kell rendelni a Gameszhez. Itt létszámokról és szakképzetségről is beszélünk. Megpróbálunk 
most a Gamesz mögé egy olyan büdzsét beállítani, ami alapján a dolog menni fog. Várhatóan 
egyébként lesznek olyan napi problémák, ami miatt esetleg a költségvetést át kell majd csoportosítani 
esetleg vagy további dolgokat kell hozzárendelni. Nekünk előre kell gondolkodnunk, február végéig 
próbáljuk jóváhagyni a jövő évi költségvetést és körülbelül akkor fog elindulni a Gamesz is. Ezért ezt 
végig kell gondolnunk. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Aki elfogadásra javasolja a tervet a testületnek, az kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 137/2015. (XII. 09.) számú határozata  Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi 
belső ellenőrzési tervr ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottsága 137/2015. (XII. 09.) számú hat ározatához 

ŐRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLEN ŐRZÉSI TERV 2016. 

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellen őrzések tapasztalatait és a 2016. évre vonatkozó koc kázatelemzés eredményének figyelembe vételével 
készült.* 

Ellenőrizend ő 
államháztartási szervezet/ 
költségvetési szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa (**)  Az ellen őrzés ütemezése 
(***) 

Erőforrás szükségletek (****)  

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal 
Őrbottyáni Napközi 
Otthonos Óvoda 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a közneveléssel 
kapcsolatos 2015. évi állami támogatás igénylés és elszámolás 
megalapozott volt-e? 
Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közneveléssel kapcsolatos állami 
támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálata  
Ellenőrizend ő időszak:  2015. költségvetési év 
Azonosított kockázat:  
- forráshiány,  
- a normatíva igénylés helytelen, illetve nem pontos,   
- a támogatás felhasználása nem jogszerű 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. I. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
március 10.  
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 10 belső 
ellenőri nap 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a szociális ellátással  
kapcsolatos 2015. évi állami támogatás igénylés és elszámolás 
megalapozott volt-e? 
Ellenőrzés tárgya: 2015. évi szociális ellátással kapcsolatos 
állami támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálata  
Ellenőrizend ő időszak:  2015. költségvetési év 
Azonosított kockázat:  
- forráshiány,  
- a normatíva igénylés helytelen, illetve nem pontos,   
- a támogatás felhasználása nem jogszerű 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. I. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
március 10.  
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 10 belső 
ellenőri nap 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal    

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés rendje 
megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső 
szabályzatoknak. 
Ellenőrzés tárgya : Pénzkezelés rendjének vizsgálata   
Ellenőrizend ő időszak:  vizsgálatig lezárt hónap  
Azonosított kockázat:  
- a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázat,  
- összeférhetetlen helyzetek kialakulása / személyi feltételek 
változása 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés  

Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. II. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
június 30.  
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 10 belső 
ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási szervezet/ 
költségvetési szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa (**)  Az ellen őrzés ütemezése 
(***) 

Erőforrás szükségletek (****)  

Őrbottyán Város 
Önkormányzat Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal 
Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a reprezentációs 
kiadások elszámolása, analitikus és főkönyvi nyilvántartása 
megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi 
szabályozásnak  
Ellenőrzés tárgya : a reprezentációs kiadások elszámolásának 
vizsgálata  
Ellenőrizend ő időszak:  2015. év, illetve aktuális időszak  
Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  
- jogszabályi rendelkezések változása, 
- rendszerbeli hiányosságok és hibák. 
 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. IV. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
december 20. 
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 5 belső 
ellenőri nap 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal 
Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy a telefonhasználattal 
kapcsolatos kiadások elszámolása, analitikus és főkönyvi 
nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a 
helyi szabályozásnak  
Ellenőrzés tárgya : a telefonhasználattal kapcsolatos kiadások 
elszámolásának vizsgálata  
Ellenőrizend ő időszak:  2015. év, illetve aktuális időszak  
Azonosított kockázat:  

- forráshiány,  
- jogszabályi rendelkezések változása, 
- rendszerbeli hiányosságok és hibák. 
 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. IV. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
december 20. 
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 5 belső 
ellenőri nap 

Őrbottyán Város 
Önkormányzat, Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal, 
Őrbottyáni Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet 

Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy az Intézmény alapítói 
célok teljesítése megvalósult-e, illetve ennek teljesítése során a 
szabályszerűség biztosított volt-e 
Ellenőrzés tárgya : Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet alapításával kapcsolatos célok megvalósításának 
vizsgálata  
Ellenőrizend ő időszak:   2016. évből a vizsgálatig lezárt hónap  
Azonosított kockázat:  

- eltérés a célok,  
- a gazdálkodás és a működés nem eredményes, 

gazdaságos és hatékony 
 

Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: 
2016. IV. negyedév 
 
Jelentés készítése: 2016. 
december 20. 
 

A külső szolgáltató által kerül 
meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 10 belső 
ellenőri nap 
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Ellenőrizend ő 
államháztartási szervezet/ 
költségvetési szerv  

Az ellen őrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak) 

Az ellen őrzés típusa (**)  Az ellen őrzés ütemezése 
(***) 

Erőforrás szükségletek (****)  

Soron kívüli vizsgálat és 
tanácsadás 

   Rendelkezésre álló időkeret: 5 
belső ellenőri nap 

*  Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

**  A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

***  Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

****  Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: 

Az Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell 
teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával 
teremtődik meg.  

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott 
működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, 
annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak 
eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. 

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok hatékony gazdálkodásának megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv ezzel 
összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe 
vételével készült el.  

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső 
szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem 
szükséges.  

Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok 
figyelembevételével 

- a belső kontrollrendszer,  

- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,  

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és  

- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.  
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Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javasalatok, a korábbi években lefolytatott 
ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelmbe vételével készült el a kockázatelemzését, s eredményeként az alábbi terv.  

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.  

Szombathely, 2015. december 1. 

 Dr. Hosszuné Szántó Anita 

     belső ellenőrzési vezető  

A 2016. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:    

Az Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre 
vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. 

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés. 

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai 
Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.  

A 2016. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, 
az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.  

Őrbottyán Város Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, 
jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 5 munkanap tartalékidőt 
tartalmaz. 

Őrbottyán, 2015. december 3. 

 Gállné Mezősi Szilvia   

jegyző 

Jóváhagyta: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete……………………… számú határozatával. 

Kelt:  

Kmetty Károly           Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester           jegyző 



12 
 

3. napirendi pont: Családsegít ő és gyermekjóléti feladatok ellátása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Nagyon köszönöm ezt a viszonylag komplexen és korrektül 
elkészített előterjesztést. Az idei évhez képest ez az öt ember mit jelent státuszban a jelen helyzethez 
képest, kihat ez a költségvetésre illetve ez mekkora nagyságrendű?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A szakmai részhez a költségkihatások a Magyarország jövő évi 
költségvetéséről szóló törvény szerinti normatívákat tartalmazzák, tehát az lesz a jövő évi 
finanszírozás alapja. A munkáltatói intézkedések, amennyiben a testület úgy dönt, körülbelül egy millió 
Ft-os tételt jelentenek majd a 2016-os évi költségvetésben. A normatíva összege nem fog változni. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Akkor az átszervezés a szakmai részt fogja főként érinteni és a 
költségvetési részt úgymond jelentős mértékben nem fogja érinteni. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Aki a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek, az kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 138/2015. (XII. 09.) határozata a szo ciális és gyermekvédelmi szolgáltatások 
nyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. január 1-től a szociális étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális 
Szolgálat néven biztosítja egy szolgáltató keretében. A feladatok ellátására 3 fő családsegítőt és 2 fő 
szociális gondozót alkalmaz. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatások 
biztosítása érdekében a jogszabályok által előírt intézkedéseket a módosítási eljárásban hajtsa végre, 
továbbá a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.   

4. napirendi pont: Kismókus óvoda tet őtér-beépítés kivitelezésének közbeszereztetése 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Az előterjesztés szerint egy kényszerpályán vagyunk, van-e 
valakinek kérdése esetleg? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Benne van az anyagban, hogy nyilvános hirdetmény 
közzétételre nem kerülne sor, hanem legalább négy gazdasági szereplőt hívnánk fel ajánlattételre. 
Ennek a négy gazdasági szereplőnek a  kiválasztása milyen alapon működik, vagy ajánlhatnak e a 
testületi tagok is valakit egyénileg, vagy azoknak küldjük a felhívást akik már dolgoztak az 
önkormányzatnak? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Bárki ajánlhat és polgármester úr fogja eldönteni, hogy kik lesznek 
meghívva. Új közbeszerzési törvény lépett életbe, ennek megfelelően új közbeszerzési szabályzatot 
kell elfogadnunk. Ezt az eljárásfajtát találjuk a legjobbnak, hiszen ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy 
tárgyaljunk, egyeztessünk, a többi nem.  

Lebek Péter bizottsági tag:  Milyen paramétereket lehet meghatározni, mi alapján fogjuk meghívni 
ezeket az embereket? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A megfelelő referenciákkal rendelkező gazdasági szereplőket fogjuk 
kiválasztani és őket fogjuk meghívni. 

Dékány András bizottsági tag:  Mind a nyílt és mind a hirdetményes közbeszerzési pályázathoz elég 
szigorú szabályok vannak, tehát nyilvánvaló, hogy ilyen típusú beruházásoknál, megfelelő 
referenciával, és megfelelő paraméterekkel rendelkező cégek jöhetnek szóba. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Minden közbeszerzési eljárásról, az új törvény szerint egy előzetes 
összefoglaló tartalmat kell összeállítani, amit a közbeszerzési hatóság ellenőriz. A meghívottakat a 
hatóság ellenőrzi, hogy megfelel-e a cég nyilvános adatai alapján azoknak az előírásoknak, amiket az 
előző összefoglalóban megadtunk.  
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Kmetty Károly polgármester:  Én azt szeretném kérni, ha bárkinek van a kapcsolati rendszerében 
olyan cég, akit ő alkalmasnak tart, jelezze felénk, hiszen minden új szereplőt szívesen látunk, hogy 
minél színesebb legyen azoknak a listája, akikből választani lehet. Legalább négyet vagy négy 
gazdasági szereplőt lehet meghívni? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Én úgy tudom, hogy csak 4-et lehet, de ennek utána nézek még 
egyszer. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Szó esett arról, hogy a közbeszerzési szabályzatunkat hozzá kell 
igazítanunk a novemberben életbe lépett törvényhez, ezzel kapcsolatban mi az elképzelés? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A közbeszerzési tanácsadóval Zoltánék készítettek egy szabályzatot, 
az elkészült anyag felülvizsgálat és egyeztetés alatt van, szeretnénk januárban a testület elé 
terjeszteni elfogadásra.  

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Azonnal hatályba léptetnénk, amint tudjuk, folyamatosan foglalkozunk 
vele. November 1-je óta is módosították már az új közbeszerzési törvényt és most is van ezzel 
kapcsolatos törvényjavaslat. 

Kmetty Károly polgármester:  A 0. revízióban valamennyien láttuk már ezt a közbeszerzési 
szabályzat-tervezetet, vannak észrevételek, nyílván ezekről beszélnünk kell, foglalkozunk vele és 
minél előbb rendezni szeretnénk, be fog kerülni az érintett bizottságok és a testület elé.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Aki a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek, az 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 139/2015. (XII. 09.) határozata az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus 
óvoda tet őtér-beépítés beruházás kivitelezésének közbeszerezt etés tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus óvoda tetőtér-beépítés beruházás megvalósítása 
érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerint hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolít le. Felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás 
megindíttatására, amennyiben az eljárás megkezdésének feltételei biztosítottakká válnak.  

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja . 

5. napirendi pont: Egyebek 

Kollár Sándor bizottság elnöke:  Egyebek napirend keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
mondanivalója? Amennyiben nincsen, akkor köszönöm a részvételt. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnöke az ülést 8:55 órakor bezárta. 

Kollár Sándor       Lebek Péter 
bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


