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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. február 17-én, kedden 16 30 órakor   
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

19/2015. (II. 17.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
20/2015. (II. 17.) számú határozata a napirendi pon tok elfogadásáról 
21/2015. (II. 17.) számú határozata a civil szervez etek támogatásáról  
22/2015. (II. 17.) számú határozata a civil szervez etek támogatásáról 
23/2015. (II. 17.) számú határozata a civil szervez etek támogatási rendjér ől szóló rendeletr ől 
24/2015. (II. 17.) számú határozata a hulladékgazdá lkodásról szóló rendelet módosítása 
25/2015. (II. 17.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti 
időszakra szóló gazdasági programjáról 
26/2015. (II. 17.) számú határozata az Önkormányzat  által biztosított szociális ellátásokról szóló 
rendeletr ől 
27/2015 ((II. 17.) számú határozata a magánszféra b evonásával történ ő önkormányzati 
beruházások megvalósításáról  
28/2015. (II. 17.) számú határozata a pályázati szo lgáltatás igénybevételére történ ő pályázati 
kiírásról 
29/2015. (II. 17.) határozata a Pénzügyi és Települ ésfejlesztési Bizottság 2014. évi 
beszámolójáról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. február 17-én, kedden 16:30 órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő   bizottsági elnök 

Kiss László   bizottsági tag 
Dékány András   bizottsági tag 
Béres István   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia   bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
Benedek Éva   képviselő 
Csapó Károly   OBCSE elnök 
Balázsné Szalai Katalin  óvodavezető 
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 

 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása 
2. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
3. Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja 
4. Önkormányzati rendelet alkotása az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról 
5. Az Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával II. 
6. Pályázati szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírás 
7. Egyebek 

 
Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e: Köszöntöm a 
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Karácsony Szilvia 
jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítésre Dékány András bizottsági tagot kérem fel, 
aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a jegyz őkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 



2 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 19/2015. (II. 17.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. február 17-én, kedden 16:30-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Dékány András 
bizottsági tagot kéri fel. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A napirendek témában van-e valakinek módosító javaslata, 
kérdése? 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Az egyebek napirendnél kérnék majd szót, szeretném a bizottság 
tagjait tájékoztatni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki a napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontok elfogadásáról, melyet a bizotts ág 4 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 20/2015. (II. 17.) számú határozata a  napirendi pontok elfogadásáról 

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

1. A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása 
2. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
3. Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja 
4. Önkormányzati rendelet alkotása az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról 
5. Az Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával II. 
6. Pályázati szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírás 
7. Egyebek 

elfogadja.  

1. Napirendi pont: A civil szervezetek támogatási r endszerének átalakítása 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztéshez plusz dolgot nem szeretnék elmondani. Az 
Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott néhány javaslat, amit az előterjesztő be is fogadott. Ismertetném 
ezeket, mert akkor nem kell erről külön szavazni. Az első, hogy a határozati javaslat szövegében a 
határidő 2015.03.06-a, a pályázati felhívás 4-es pontjában a d) pont elhagyásra kerül. Szintén a 4-es 
pontban szerepel, hogy az a pályázó nem részesülhet támogatásban, aki a rendelet szövegével 
koherensen, lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik. A 8-as pont 
elhagyásra kerül, mert nem volt értelmezhető. A 11-es pont, kipontozott dátum volt. Március 6-ig a 
pályázat kiírásra kerül, ezért a pályázatot, 2015.03.26. 15.00-ig lehet majd benyújtani. 12-es pontban 
van egy 8 napos határidő, ami 5 nap helyesen. A támogatási szerződésben, a 3.4-es pontban, a 
rendelettel koherensen, be kell írni, hogy a bizonylatokat aláírással és dátummal el kell látni 
fénymásolás előtt és után is. 

Rendelet 5. § (3) bekezdése kiegészülne, a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, hirdető 
tábláján és a Hírmondó című kiadványában kell közzé tenni és a civil szervezetek adatbázisában 
szereplőknek e-mailen elküldeni. E-mailen is fel kell hívni a civil szervezetek figyelmét. 8. § (3) 
bekezdésében úgy szólna a mondat, hogy a ”támogatásról szóló döntésnek tartalmaznia kell”… Ezek 
voltak azok a javaslatok, amit az előterjesztés befogadott, és átvezetésre fognak kerülni. Az Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat, hogy a támogatással ne december 31-ig kelljen elszámolni, 
hanem január 15-ig és ezt követően a felhasználás ellenőrzése, ne február 15-ig történjen meg, 
hanem február 28-ig.  

Ez a rendelet 11. §-ában és a pályázati felhívás 15. pontjában van benne. Erről dönteni kell, hogy ha a 
bizottság is így gondolja.  Az elmondottak gyakorlatilag mind technikai jellegűek, nagy részük 
összhangba hozza a rendeletben leírtakat, a szerződésben foglaltakat, ill. a pályázati kiírást, hogy 
mindenhol ugyanaz szerepeljen. Az egyetlen érdemi módosítás a dátum. 

Kiss László István bizottsági tag: Az egyházak támogatása külön van szabályozva?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. Az elfogadott belső ellenőrzési tervben szerepelt a civil 
szervezetek támogatásának ellenőrzése. Írásos anyag még nem készült el, szóban egyeztettem a 
belső ellenőrrel, miután megnéztek mindent. Az egyházak ellenőrzése kapcsán eddig nem találtak 
olyan jellegű problémát, amit orvosolni kellene. A támogatási forma egyelőre maradhat az eddigi 
módon. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy az eddigi 
szokásjogon alapuló támogatási formának meghatározott kereteket kellene adni.  
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Legyen rendeletben leszabályozva, meg kell határozni az elszámolás menetét és rendjét, pályázati 
formában kaphatják-e meg a támogatást, a képviselő-testület a rendeletben előre meg kell-e 
határoznia, hogy milyen összegeket szán a civil szervezetre. 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Év elején nem volt érvényes szerződés. A legutóbbi legjobb 
tudomásom szerint, március 31-ig szól. A szerződésben van egy tól-ig időszak meghatározás.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A civil szervezetek támogatása nem kötelező önkormányzati feladat. A 
civil szervezetek elméletileg nem kizárólag az Önkormányzati támogatásból működnek, egyéb más 
forrásból is gazdálkodhatnak. Úgy kell gazdálkodni, hogy kijöjjenek a saját költségvetésükből. Ha 
pályáznak és nyernek, várhatóan áprilisnál hamarabb nem jutnak ehhez a pénzhez. 

Csapó Károly OBCSE elnök : Nem elsősorban a pénzügyi részére gondoltam. 

Gállné Mezősi Szilvi jegyz ő: A szerződés tárgy évre fog szólni, december 31-ig. 

Csapó Károly OBCSE elnök : A támogatói szerződésben is szó esik másról, nem csak pénzügyi 
támogatásról. Annál le kell fedni az időszakot. A másik kérdés, hogy ez úgy értendő, hogy ez a 
szerződés megköttetik, mondjuk áprilisban, átutalásra kerül a pénz, egy vagy több részben májustól 
kezdődően és elszámolni december 31-ig kell. Az sincs megengedve, hogy ebből a pénzbeli 
támogatásból át tudjunk vinni pénzösszeget a következő évre?  

Gállné Mezősi Szilvi jegyz ő: Ez nem engedélyezett. Az el nem költött pénzt vissza kell fizetni. 

Csapó Károly OBCSE elnök : Jelenleg az én fejemben 3 variáció van, vagy részletes számlákkal 
történik az elszámolás, vagy a pénzbeli támogatás összegéig vagy annak a 120 v 125 %-ig, vagy az 
egyesület saját bevételével együtt lévő teljes bevételéről.  

Gállné Mezősi Szilvi jegyz ő: A civil szervezet gazdálkodása nem tartozik ránk, nem kell felénk 
elszámolnia csak azzal az összeggel, amit tőlünk kapnak. 

Dékány András bizottsági tag : Utófinanszírozással működik a civil szervezetek támogatása? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem. Április, május körül ez az összeg kiutalásra is kerül. 

Dékány András bizottsági tag:  A pályázatokkal kapcsolatosan felvilágosítást adó személy 
kiválasztása, hivatali döntés alapján fog történni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen, ez hivatali döntés lesz. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e még valakinek hozzászólása? Történt-e olyan javaslat, 
amelyről egyenként kellene szavaznunk?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztő befogadta ezeket a javaslatokat, így ha csak valakinek 
nincsen kifogása, akkor erről nem kell szavazni. A határidőről azonban igen.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mondd el még egyszer a módosításokat. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Rendelet 11.§ 1) pont, tárgyév december 31. helyett, tárgyévet követő 
január 15, valamint február 15. helyett február 28.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki a két határidő módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 21/2015. (II. 17.) határozata a  civil szervezetek támogatásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
javasolja a képviselő testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 11. § (1) 
bekezdésében a tárgyév december 31-éig dátum a tárgyévet követő év január 15-éig dátumra 
módosuljon, a (3) bekezdésben szereplő február 15. pedig február 28-ra. Ez a módosítás az 
előterjesztésben szereplő pályázati kiírásban és a szerződés-tervezet szövegében is kerüljön 
átvezetésre. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 22/2015. (II. 17.) határozata a  civil szervezetek támogatásáról  
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és 
működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. 
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé, 
elfogadásra javasolja  a képviselő-testületnek. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 23/2015. (II. 17.) határozata a civil  szervezetek támogatási rendjér ől szóló 
rendeletr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 

2. Napirendi pont: A hulladékgazdálkodásról szóló r endelet módosítása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a rendelet módosítását a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 24/2015. (II. 17.) határozata a hulla dékgazdálkodásról szóló rendelet 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

3. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló 
gazdasági programja 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel?  

Kmetty Károly polgármester:  Két részre bontanám ezt az előterjesztést. Az egyik az öt éves ciklusra 
vonatkozik, a másik, amiről az informális ülésen beszéltünk, az az anyag végén olvasható.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki egyetért a gazdasági programmal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 25/2015. (II. 17.) számú határozata a z Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-
2019 közötti id őszakra szóló gazdasági programjáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programját 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

4. Napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása az Önkormányzat által biztosított 
szociális ellátásokról 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A rendelet pénzügyi vonatkozását szeretném elmondani. Egy új rendszert 
kellett kidolgoznunk, ami harmonizál a törvényi és kormányrendeleti szinten történt szabályozásokkal. 
A jelenlegi előterjesztés szociális ellátásokra vonatkozóan, az Önkormányzat által biztosított 
ellátásokra kötelező jelleggel 2,7 millió Ft-ot tervez. Ami korábban önkormányzati segélyként futott, az 
most rendkívüli települési támogatásként fog megjelenni. A korábban is meglévő méltányos ápolási 
díj, méltányos közgyógy ellátás, és az állami finanszírozásból kikerülő lakásfenntartási támogatás 
helyére bekerülő, Önkormányzati támogatásra 5.7 millió Ft-ot irányoz elő ez a rendelet tervezet.  
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A Parlament és a kormány előtt van jelenleg két jogszabály, amelyet a Humánügyi Bizottságnak, mint 
szakbizottságnak figyelembe kell vennie a döntése során. Összesen 10 millió Ft szociális kiadással 
számol ez a rendelet.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Aki az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló 
rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  26/2015. (II. 17.) számú határozata az Önkormányzat  által biztosított szociális 
ellátásokról szóló rendeletr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  

5. Napirendi pont: Az Önkormányzati beruházások meg valósítása a magánszféra bevonásával 
II. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e kérdés, hozzászólás ezzel a napirenddel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 1 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 27/2015. (II. 17.) számú határozata a  magánszféra bevonásával történ ő 
önkormányzati beruházások megvalósításáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szolgáltatások bővítése 
érdekében Egészségközpont kialakítására kíván magánbefektetőt bevonni. 

2.. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat az 
egészségügyi szolgáltatást és ellátást végző vállalkozókkal és annak eredményéről tegyen 
jelentést a Képviselő-testület soron következő ülésén. 

3.. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a potenciális befektetővel a 
beruházás megvalósításáról, a bérleti szerződés részleteiről és annak eredményéről tegyen 
jelentést a Képviselő-testület soron következő ülésén. 

 
elfogadásra javasolja  a képviselő-testületnek.  

6. Napirendi pont: Pályázati szolgáltatás igénybevé telére történ ő pályázati kiírás 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  

Kmetty Károly polgármester : Javaslom, hogy kerüljön be az előterjesztésbe, hogy kiket hívnánk 
meg, hiszen ez egy meghívásos pályázat. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, 
miszerint a meghívottak közé kerüljön az Őrhegyi Consulting Kft. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Javaslatot szeretnénk kérni, hogy kinek kerüljön kiküldésre ez az 
ajánlattételi felhívás.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Nekem vannak javaslataim. Magyar Értékrendszer Kft, Inis 
Business Kft, Bio Fresh Kft. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodai vezet ő: Ezek szerint lehet még javasolni?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A testületnek kell elfogadni a javaslatot. 25-én lesz a testületi ülés, és 
legkésőbb 27-ig ki kellene küldeni az ajánlattételi felhívást.  
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Szabó István alpolgármester:  Nekem nem javaslatom lenne, hanem meg szeretném kérni Kiszely 
Zoltánt, hogy ami az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, arról szíveskedjen tájékoztatni bennünket. 
Köszönöm. 

Kiszely Zoltán bizottsági tag: A pályázattal, a beszerzési szabályzattal és a törvénnyel kapcsolatban 
jeleztem, hogy már van olyan megnyitott pályázatunk, amely esetén, ha bizonyos összeg felett 
nyerünk, akkor ez közbeszerzésre kötelezett pályázat kell, hogy legyen. A fő gondunk nem a ránk 
kirótt bírság lenne, hanem ha a pályázatíró nem közbeszerzésen lett kiválasztva, akkor előfordulhat, 
hogy e miatt a tévedés miatt az egész pályázati összeget elveszíthetjük:  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Annyival szeretném, kiegészítem, hogy a benyújtott ajánlatoknál 
fogjuk kérni, hogy minden ajánlattevő tegyen javaslatot a szerződés szövegére is. Fel kell hívni az 
ajánlattevők figyelmét arra, hogy nem köthetünk kizárólagossági szerződést, ezeket a szabályokat 
nekünk figyelembe kell venni. Az Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy szüksége van ilyen 
jellegű segítségre az Önkormányzatnak. Pályázati felkutatásokban jártas személy kell, hogy segítse a 
munkánkat. Ezt a feladatot most tanuljuk. Nem biztos, hogy ez a legjobb forma, ez kísérlet arra, hogy 
talán ezzel kicsit előrébb tudunk lépni. Meglátjuk, hogy ki fog beadni ajánlatot, és ennek mi lesz a 
vége, valamint tudunk-e együttműködni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Szeretném elmondani, hogy ez a 3. ciklus, amivel dolgozom. 
Korábban is többször tettünk kísérletet arra, hogy állandó pályázatíróval dolgozzunk, sajnos nem 
jártunk sikerrel. Több pályázattól elestünk, azért mert nem volt részünkről pályázati kezdemény nem 
volt, aki figyelje, nem volt, aki értsen hozzá, nem volt, aki lobbizzon megfelelő kapcsolati rendszerrel. 
Lépnünk kell ebben az ügyben, ezért kérem a bizottságot és a testületet is arra, hogy döntsön minél 
hamarabb. El fognak szaladni a fejünk felett a pályázatok. Látjuk, hogy az útépítésre az EU már nem 
ad pénzt, az előző ciklusokban volt lehetőség, de azt is elszalasztottuk. A lakosság sürgeti, várja, hogy 
az új képviselő-testület végre tegyen le valamit az asztalra útburkolat kialakítás ügyében. Erre 
központi pénzeket nem tudunk majd felhasználni. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy 
olyan pályázatíróval kössünk szerződést, aki megfelelő árat kínál és megfelelő kapcsolatrendszerrel, 
referenciával rendelkezik. Javasolnám még, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálásának határidejét 
módosítsuk. Ezen március 25-e szerepel. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Akkor lesz a testületi ülés. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Igen, de én akkor is hosszúnak tartom. Minél hamarabb kellene 
dönteni ez ügyben. Már tájékoztatást tartanak a cégek az Uniós pályázati anyagokról. Március elején 
lehet információhoz jutni, arról, hogy az Unió milyen pályázatokat fog kiírni. Minden nap számít ebben 
a témában. Lesz egy március 11-e utáni határidő, ne késlekedjünk. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodai vezet ő: Egyetértek elnök asszonnyal lobbizás kérdésében. Azonban, 
hogy pályázaton nem indultunk volna el, ilyen nem volt.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Nem azt mondtam, hogy nem indultunk, hanem, hogy nem elég 
pályázaton vettünk részt. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodai vezet ő: Ezért mondtam, hogy a lobbizás részével egyetértek. Esetleg 
megfontolandó lenne, hogy eleve induljunk közbeszerzési pályázaton. Ez nyilván hosszabb idő. 

Dékány András bizottsági tag : Kérdésem, megjegyzésem lenne, hogy amikor a pályázati cégekről 
döntünk, ők havi díjazásban részesülnek? Mihez képest történik az ajánlatkérés?  

Gálné Mezősi Szilvi jegyz ő: Most nem tudunk értéket mondani, ennek összege függ a pályázat 
díjának mértékétől. 2-7%-os sikerdíjért szoktak a pályázatírók dolgozni.  

Dékány András bizottsági tag : Most egy pályázatíró cégről beszélünk, mennyibe kerül az nekünk, 
mennyi a közbeszerzési értékhatár,?  

Kiszely Zoltán m űszaki irodai vezet ő: Szolgáltatást vásárolunk ebben az esetben, ennek 
értékhatára 8 millió Ft. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Általában a pályázatíró cégek, olyan szerződést szoktak kötni, hogy 
sikertelen pályázat esetén grátisz dolgoztak, sikeres esetén 2-7 %-ért, változó értékekről olvastam az 
interneten.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Enikő vélelme teljesen jogos. Az Unió a forrás összegéről és a 
keretekről döntött, de a kormánynak még sok munkája van ezzel. László átküldött egy anyagot arról, 
hogy milyen pályázatokat írtak ki, és ebben szerepel, hogy az új költségvetési ciklusban jelen vannak 
a kifutó ügyek és ezeknek a lefedése. Új pályázatok nincsenek. Inkább javasolnám a közbeszerzést! A 
másik megjegyzésem, hogy mi elsősorban az EU-s pályázatokra koncentrálunk, de fontos lenne, a 
hazai forrású pályázatokra is figyelnünk. 
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Gyakorlatilag egy meghatározott pályázati körben lehetünk érintettek, ami meg fogja haladnia 8 millió 
Ft-ot. Szerintem május és június lesz, amikor felkerülnek a honlapokra a megpályázható összegek. 

Szabó István alpolgármester:  Enikővel egyetértek abban, fontos lenne ezzel foglalkoznunk. Zoltán 
szerintem rosszul értelmezed, ez a 8 millió nem a pályázat összege, hanem ez a pályázatíró cég 
sikerdíja. Ha kiszámoljuk, 160 millió Ft-tól indul a közbeszerzés. Nem biztos, hogy a pályázat 
tartalmazza a sikerdíj költségét, elképzelhető, hogy ezt nekünk kell finanszírozni. Ezt sem tudjuk előre 
tervezni, meg kell határoznunk egy keretet, hogy mennyit szánunk rá, előfordulhat, hogy később 
költségvetést kell módosítanunk. Óvatosan járnék el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A pályázatokra készülni nem akkor kell, amikor kiírják, hanem 
jóval előtte. Ha egy jó kapcsolatokkal rendelkező pályázatírónak már megvannak az információi, 
tudnia kell, hogy melyik irányba kell elindulni. Én szorgalmazom, hogy minél hamarabb válasszuk ki 
azt a pályázatírót, akivel együtt fogunk dolgozni, aki lobbizik nekünk és pályázatokat fog hozni. 

Dékány András bizottsági tag:  Olyan esetben kellene közbeszerzésre kiírni, ha van egy 
pályázatírónk, akivel szerződést kötünk 8 millió Ft alatt, és kiírnak egy olyan pályázatot, ahol 160 millió 
Ft-ot pályázunk, (az előzetes becslés meghaladja a 8 millió Ft-ot, ha 5%-ot veszünk). Így teljesen 
törvényesen, jogszerűen lenne kiválasztva a pályázatírónk, aki közbeszerzéssel lett kiválasztva. Ezért 
javasoltam azt, hogy most esetleg ne a beszerzési szabályzatok alapján, hanem a közbeszerzés útján 
válasszunk. Emellett fontos ügyelni arra, hogy ne fedezzenek fel semmilyen szabálytalanságot, mert 
ilyen esetben utólagosan a pénzt is vissza kell fizetni. 

Szabó István alpolgármester:  Ha közbeszerzésre kiválasztunk egy pályázatírót, ami után ide jön egy 
pályázat, amire a költségvetésből nincsen forrásunk, és még ki kell fizetni a sikerdíjat is, oda az 1 
milliárd forint. Ilyen esetben a kifizetéssel gondban lennénk.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Pedig valahol el kellene indulnunk, mert így egy helyben 
toporgunk 8 éve. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezzel elindulunk, és majd meglátjuk. 

Szabó István alpolgármester: Akik erre jelentkeznek, adjanak szerződéstervezetet, javaslatot.  

Dékány András bizottsági tag: Egyelőre, amit viszonylag biztosan tudunk az Európai Uniós 
pénzekkel kapcsolatosan, hogy a gazdasági programban az előpályázatok be lettek nyújtva. Bizony 
ebben van bőven olyan pályázat, ami meghaladja ezt az értékhatárt. Ugyanakkor, arról nincs 
információ, hogy ezek az úgynevezett megyei kompetencia alapba kiírt pályázati lehetőségek 
igényelnek-e önrészt. Azt gondolom, hogy ha elnyernénk egy 160 milliós beruházást, amelyre nem 
kellene önrész, akkor ezt mindenképpen elő kellene teremtetni. 

Szabó István alpolgármester: A közbeszerzési eljárás, mennyi idő vesz igénybe? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Akár lehet meghívásos is lehet, ahol meghatározza a képviselő 
testület, hogy kiket hívunk meg. Így ezek a határidők lényegesen lerövidülnek, akár egy hónap alatt is 
lefolytatható. Itt azonban mindig van egy törvényesen megszabott időkeret, amikor pl. azt mondja, 
hogy bármilyen eljárásnál, a döntést követően, meg kell várni a minimum 10 napot. Vannak ilyen 
határidők, de lehet meghívásos a pályázat, ahol el lehet hívni azokat a személyeket, akiket a testület 
megszavazott. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Induljunk el a pályázatokkal. Meglátjuk, hogy milyen lehetőségek 
vannak és ha kell, tudunk majd módosítani.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a határozati javaslattal, a 4 megnevezett pályázatíró cég  
beépítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  28/2015. (II. 17.) számú határozata a pályázati szo lgáltatás igénybevételére 
történ ő pályázati kiírásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település fejlesztési céljaihoz 
- közösségi épületek építéséhez, felújításához, felszereléséhez, ill. modernizálásához, a település 
közúthálózatának építéséhez, felújításához, járdák építéséhez, csapadékvíz elvezetéshez, 
energetikai, közbiztonsági, sport célú, és egyéb fejlesztésekhez - illeszkedő pályázatok keretében, 
vissza nem térítendő támogatások felhasználásának lehetőségét kívánja igénybe venni.  
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• A fent felsoroltak elérése és megvalósítása érdekében a támogathatóság felmérésében és a 
pályázat kidolgozásában pályázatíró, pályázati tanácsadó közreműködését kívánja igénybe 
venni. Az önkormányzat meghívásos eljárással választja ki a közreműködőt.  

• A tevékenység a pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói 
szolgáltatást foglalja magában, a pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai többek között: 

• a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, mely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 

• a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

• szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 

• Pályázatukban a meghívott ajánlattevők mutassák be eddigi pályázatírói tevékenységüket, 
referenciájukat pályázatírás tekintetében.  A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell a sikeres 
pályázatírás esetén fizetendő pályázatírói díjazás összegét/mértékét is. A pályázati anyagnak 
a megkötendő szerződés-tervezetet is tartalmaznia kell. 

• A pályázati tanácsadót a pályázat eredménytelensége esetén díjazás nem illeti meg. 
• A pályázati tanácsadó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat sikeres pályázat esetén, 

amennyiben az szükséges, Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzata és a közbeszerzésről szóló 2011. évi 
CVIII.  törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével folytatja le a további eljárást. 

• A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően a felhívást küldje ki. 

• Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás kerüljön kiküldésre az alábbi 
meghívottaknak:  

- Magyar Értékrendszer Kft.  
- Inis Business Kft. 
- Bio Fresh Kft. 
- Őrhegyi Consulting Kft. 
  
A pályázatíró-tanácsadó kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.  
 
Az ajánlattételi felhívás elektronikus úton történő kiküldésének határideje: 2015. február 27.   
Felelős: polgármester 
A végrehajtást végzi: jegyző 
Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2015. március 11. 15.00 óra 
A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. március 25.   
 
elfogadásra javasolja  a képviselő-testületnek.  
 
7. Napirendi pont: A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 2014. évi beszámolója 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Jelezném, hogy határozati javaslat szöveget nem írtam az 
előterjesztésbe, beszkenneltem és így küldtem el, miután ezt észrevettem javítottam, de ez már az 
anyag kiküldése után történt. Elfogadható ez így? 

Gálné Mezősi Szilvi jegyz ő: Elfogadható. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e hozzászólás, kiegészíteni való ezzel kapcsolatban?  

Szabó István alpolgármester:  Észrevettem egy számot, amit valószínűleg elütöttél, október 1-jét írtál 
október 12. helyett. Annál a résznél, amikor azt írtad, hogy honnantól kezdődött a bizottság munkája. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság pénzügyi 
beszámolójának a dátuma (2014.10.01-jétől 2014.12.31.) október 1-jéről október 27-re módosul. A 
képviselő-testületi ülésre már az új formátumban kerül beterjesztésre.  

Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki ezzel a módosítással a beszámolót elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 



9 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 29/2015. (II. 17.) határozata a Pénzü gyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. 
évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. évi beszámolóját elfogadásra javasolja  a képviselő-
testületnek.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag 17.24 perckor megérkezett. 

8. Napirendi pont: Egyebek 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e kérdés, hozzászólás az egyebek napirendi pont keretében?  

Karácsony Szilvia bizottsági tag : A gazdasági programmal kapcsolatban lenne egy javaslatom. A 
felelőtlen magatartás miatt növekedtek a költségek minden évben, hatalmas kiadás az erdő rendbe 
tétele, szemetek összeszedése. Ezek miatt sem tudunk úgy fejlődni, ahogy szeretnénk. Jó lenne, 
hogy ha erre a hatóság is jobban odafigyelne. A másik hogy felmerült, hogy esetleg a régi iskolát 
használnánk fel az Egészségközpont kialakítására, ebben az esetben az iskola lenne új építésű 
ingatlan és ehhez keresnénk befektetőt.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A gazdasági programban szó van erről a lehetőségről. A nagy 
beruházásokhoz is meg lehet találni a magán befektetőt. A befektető elfogadása esetén, - akit 
közbeszerzésen kell kiválasztani - azonnal elkezdjük az informális tárgyalásokat. Nem szabad 
elzárkózni ezektől a befektetőktől és akár meg is lehet hirdetni ezt a lehetőséget. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Ezt az egy befektetőt fogjuk elhívni a közbeszerzésre? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Erre is van lehetőség. 

Dékány András bizottsági tag : Kiss László, átküldött egy anyagot arról, hogy a Kormány már most 
milyen meghirdetett projektekben gondolkodik. Egyik az oktatás, másik a szociális, egészségügyi 
ellátás. Nyilvánvalóan azért, mert a KLIK-nek nincsen arra költségvetése, hogy ezt működtesse. 
Finanszírozásról, építésről, karbantartásról van szó. Uniós forrásokat szeretne ide terelni. Amikor 
élesednek ezek a pályázatok, mindenképpen figyelni kellene, hogy érinthet-e bennünket. 

Kmetty Károly polgármester:  Nagyságrendben 14,8 milliárd Ft-ot szán erre a kormányzat. A 
részleteket áttekintve sajnos úgy tűnik, hogy a nagyságrendje, a várható pályázatok száma és az 
egyéni feltételek nem kifejezetten ránk jellemzőek.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Általában az lesz a gyakorlat – én is láttam ezeket a számokat 
– hogy ha valóban 500 pályázat beérkezik, akkor átcsoportosításra kerülnek az összegek. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ilyenkor van szükség a lobbistára. 

Dékány András bizottsági tag : Az én képviselői tevékenységem elé, akadály gördült, mert 
adótartozást mutattak ki a hivatal tévedéséből a folyószámlámon. Február 10-ei jogerős határozat 
alapján 140 971 Ft késedelmi pótlékot állapítottak meg. 2014. november 17-ei esedékességgel 
töröltettem, valamint a késedelmi pótlékról a nullás igazolást is bemutattam. A hivatal jogszabályára 
hivatkozik és elnézést kért a tévedésért. Jelenleg itt tart az ügy. A NAV-nál, március 11-én esedékes a 
frissítés. Ha bárkinek kellemetlenséget okoztam, nagyon sajnálom. Önhibámon kívül és akaratom 
ellenére történt ez az incidens. Remélem, hogy mihamarabb rendeződni fog. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A képviselő-testület megszavazta a Pénzügyi Bizottság feladatát, 
hogy szervezze meg a vállalkozói fórumot. A leveleket összeállítottam, megkértem a hivatalt, hogy 
kézbesítse ki. A mai napon felkerült a honlapra is ez a tájékoztató. Azt szeretném kérdezni a jegyző 
asszonytól, hogy milyen stádiumban van a levelek kézbesítése?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A t egnapi nap folyamán beborítékolásra került mind a 750 példány. A 
mai nap folyamán elkezdődött a kikézbesítés, illetve a mai és holnapi nap folyamán ez be is fejeződik. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Köszönöm a hivatal munkáját. 

Szabó István alpolgármester : 4 ember hordja, sok helyen nehezen találják meg a címzetteket, nem 
stimmelnek a házszámok, címek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Azt kértük, hogy akit nem találnak, annak a levelét hozzák vissza. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van e még kérdése valakinek? Ha nincsen, ezzel az ülést 
bezárom. 

Mivel több napirendi pont nem volt Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülé st 17.35-kor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő     Dékány András 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


