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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. március 03-án, 16.30-kor 
 

megtartott rendkívüli ülésének 
 

jegyzőkönyve 
30/2015. (III. 03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
31/2015. (III. 03.) számú határozata a napirendi po ntok elfogadásáról 
32/2015. (III. 03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-
2018. évekre 
33/2015. (III. 03.) határozata a civil szervezetekn ek nyújtandó támogatás összegér ől 
34/2015. (III. 03.) határozata a m űfüves pálya megvalósítására szolgáló önrész biztosí tásáról  
35/2015. (III. 03.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről  
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. március 03-án 16.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő   bizottsági elnök 

Kiss László   bizottsági tag 
Béres István   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia   bizottsági tag 17.08. perckor  
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
Lévainé Apagyi Erika  külsős bizottsági tag 
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 

    Szoboszlai Józsefné  élelmezésvezető 
    Lévainé Apagyi Erika  külsős bizottsági tag 
    Benedek Éva   bizottsági tag 
    Csapó Károly   OBCSE elnök 
    Cserepka András  képviselő  
    Balázsné Szalai Katalin  óvodavezető   
    Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház vezető 
    Balázsné Gyenes Ildikó  iskola igazgató 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 

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

2. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  

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 késik. 

Jegyzőkönyv hitelesítésre Dékány András bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen  szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi  határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 30/2015. (III.03.) számú határozata a  jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. március 3-án, kedden 16:30-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Dékány András 
bizottsági tagot kéri fel. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen  szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi  határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
31/2015. (III. 03.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az alábbi napirendi pontokat: 

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

2. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  

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

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a képviselő-testületnek az előterjesztésben 
szereplő határozatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen  szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta és a képvisel ő-testületnek elfogadásra javasolja  az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 32/2015. (III. 03.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 
2016-2018. évekre  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  a 
határozati javaslatot, amely 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. 

2. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A napirenddel kapcsolatban, van-e valakinek hozzászólása, 
kérdése, javaslata? 

Szabó István alpolgármester : A polgárőrség milyen tervezett összeggel számolhat? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A polgárőrség a civil szervezetek között szerepel, konkrét összeg 
nincsen meghatározva.  

Szabó István alpolgármester:  Nekik pályázniuk kell? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az önkormányzatnak együttműködési megállapodása van a 
polgárőrséggel. Ebben az szerepel, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez, költségvetéséhez 
mérten nyújt támogatást. Nekik nem kell pályázniuk erre a pénzre. Az összeget a Képviselő-testület 
fogja meghatározni, ami attól is függ, hogy hány civil szervezet adja majd be a pályázatát.  

Szabó István alpolgármester:  A polgárőrség jelezheti igényét? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Úgy emlékszem, hogy az előző évi beszámolójuk végén szerepel, 
hogy idén milyen összegű támogatást szeretnének.  

Kiss László bizottsági tag:  A polgárőrséget korábban külön kezeltük a civil szervezetektől. Jelenleg 
bekerült a 3,5 milliós Ft-os keretbe, ami már így is egy csökkentett összeg. Ebben a civil szervezetek, 
a sportegyesületek és alapítványok is benne vannak. Az egyházak nem ide, hanem a plusz 500 ezer 
Ft-os támogatási keretbe tartoznak. A testület a tavaly 1, 2 millió Ft-tal támogatta a polgárőrséget – 
véleményem szerint helyesen. Ez az összeg most is megoldaná a problémájukat. Emellett indulnak 
pályázatokon is, mindent megtesznek, hogy saját bevételhez is jussanak. Tudjuk, hogy kiemelten 
fontos társadalmi feladatot látnak el. Nem feltétlenül biztos, hogy helyén való, hogy ebbe a 3,5 milliós 
Ft-os keretbe tervezzük be az ő támogatásukat. Vagy mondjuk ki, hogy 2.3 millió Ft marad a civil 
szervezetekre? Akkor így kell gondolkodni és ez számos további kérdést vet fel.  
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Javaslom, hogy a polgárőrség részére a 3.5 millió Ft-os kereten 
kívül különítsünk el 1.2 millió Ft-ot. El kell különíteni a többi civil szervezettől, hiszen teljesen más 
feladatot látnak el. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A civil szervezeteknek működési célú támogatásai között szerepel és a 3-as 
tájékoztató táblán található. Szerepel itt egy plusz sor, az egyéb civil szervezet részére. Ez vonatkozik 
a polgárőrségre is nincs erre vonatkozó elkülönített összeg. Az államháztartáson kívülre esik, külön 
sorra nem lehet megbontani. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Valahogy oldjuk meg, hogy külön sorban jelenjen meg. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Honnan vegyünk el? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Honnan tudunk? Miből gazdálkodhatunk? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A nem kötelező részéből, adott esetben. Ha megnézitek nincsenek 
alábontások a 3.5 millió Ft sem található meg itt. 

Kmetty Károly polgármester : A testületi ülésen döntést fogunk erről hozni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Szeretném, ha ez biztos lenne, ezért javaslom, hogy a 3,5 millió 
Ft-ot, emeljük meg 4,7 millió Ft-ra, az általános tartalék terhére. 

Dékány András bizottsági tag:  A polgárőrség prioritását magam is támogatom. Munkája minden 
lakos érdekében áll, míg a civil szervezetek különböző érdekeltségű rétegek, kulturális csoportok 
megjelenítői. Azt javaslom, hogy az alpolgármester úr tegyen javaslatot, mekkora az az összeg, 
amellyel a polgárőrség biztosan működtethető. A civil szervezetekről, kicsit el kellene gondolkodni, 
mert támogatásuk, nem csak önkormányzati pénzekből fedezhető.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Arra kell törekedni, hogy a civil szervezetek minél több pályázaton 
induljanak el, hogy saját forrásokat szerezzenek.  

Kmetty Károly polgármester:  A költségvetésben szereplő támogatáson kívül, más formában is 
kapnak anyagi segítséget, pl. rezsiköltséget. Ne csak a forintosított támogatást vegyük figyelembe. 
Mindenkinek látnia kell, hogy összességében mi mennyibe kerül. A polgárőrség elsőbbséget élvez a 
végzett tevékenység kapcsán, de közhasznúságára való tekintettel, az 1%-ot oda lehet irányítani 
illetve támogatókat kell szerezni. Nem csak az Önkormányzat pénzére lehet támaszkodni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Amit Polgármester úr említett a civil szervezetekkel kapcsolatban, 
azt már a Kulturális és Sport Bizottság ülésén is említettük. Teljes mértékben támogatom és 
ösztönözném a civil szervezeteket, hogy az 1%-ot igyekezzenek beszedni. Jussanak saját 
forrásokhoz is. 

Szabó István alpolgármester:  Én, mint a polgárőrség védőszentje, elmondanám, hogy 1,2 millió Ft-
ra van szükség. Ez a tavalyi évben is elköltésre került. A létszám növekedésével jár az egyenruhák 
számának növekedése is. Ezeken kívül, az autóra is egyre többet kell költeni és valószínűsíthető, 
hogy szükség lesz még egy járműre. Mindezek folyamatos költségnövekedést jelentenek. A 
polgármester úr felvetésére reagálnék az 1% kapcsán. Tudni kell erről, hogy ezek az összegek csak 
jövő évben jut el a szervezethez, addig is élni kell valamiből. Tavaly többet futott az autó és a létszám 
is megnövekedett. 

Béres István bizottsági tag:  Egyetértek az előttem felszólalókkal. Nekem volt egy előzetes 
számításom, miszerint olyan 15-20 millió Ft megy el az adó 1%-ának elengedésével. 2-3 olyan 
egyesület van, amely begyűjti az 1%-ot. Elvárható lenne, hogy azok a civil szervezetek, amelyek ide 
jönnek támogatásért, maguk is megtegyenek mindent azért, hogy több bevételük legyen. Azt is 
támogatom, hogy külön legyenek véve azok az egyesületek, akik saját maguk talpra álltak. Saját lábra 
kell állni és ezt követően lehetne jönni anyagi támogatásért az Önkormányzathoz. 

Dékány András bizottsági tag:  Azt javasolnám, hogy minimum az igényelt összeggel támogassuk a 
polgárőrséget és vegyük elő a közbiztonsági programunkat. Számos olyan célkitűzés szerepel benne, 
amely lefedhető lenne pályázati jogcímekre. Tudunk-e még kiegészítő pénzeket szerezni a 
közbiztonság általános fejlesztésére? Nyugodtabb lennék, ha az ilyen típusú költségvetési 
döntéseknél látnám a civil szervezetek tényleges éves tervét, igényét, amelyben megjelölik a pénzbeli 
és szolgáltatásbeli igényüket. Ez jót tenne a civil szervezeteknek is, így talán jobban átgondolnák a 
saját tervezett kiadásaikat. A döntéshozók számára pedig egyértelmű helyzetet teremtene. Semmiféle 
előzetes előítéletem nincs a civil szervezetekkel szemben, de nem látom, hogy hol és milyen céllal 
származnak kiadásaik. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ilyen kimutatásunk nincsen. A mostani pályázati kiírásban szerepelni 
fog, hogy a civil szervezetnek meg kell jelölni, hogy mihez kérnek támogatást, 20% önrészt pedig 
biztosítaniuk kell. Majd az elszámolásnál meglátjuk talán, hogy milyen a gazdálkodásuk, de teljes 
képet nem fogunk kapni a kiadásaikról, mert nincs jogunk elszámoltatni őket. Az általunk adott pénz 
elszámolásával fogunk kapni egyfajta képet. A pályázati kiírásban szerepelni fog, hogy az 
önkormányzat mennyi pénzt szán a civil szervezetek támogatására. A civil szervezetek pedig majd 
eldöntik, hogy élnek-e ezekkel a lehetőségekkel.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Szeretném kiemelni én is, amit a polgármester úr mondott. A civil 
szervezetek támogatása során külön kategóriába sorolnám az olyan szervezeteket, amelyek saját 
épületet használnak és maguk fizetik a közüzemi díjakat is, (pl. a Kvassay Klub) és azokat, amelyek 
az önkormányzat épületeiben kapnak elhelyezést, víz, villany stb. ellátással. Fontosnak tartom, hogy 
erről a lakosság is reális képet kapjon. A módosító indítványom, hogy a 3,5 millió Ft-ot, emeljük meg 
4,7 millió Ft-ra. Valakinek ezzel kapcsolatban van hozzászólása? Az 1,2 millió Ft különbözetet az 
általános tartalék terhére javaslom megszavazni. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen  szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 33/2015. (III. 03.) számú határozata a civil szervezeteknek nyújtandó 
támogatásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a civil 
szervezeteknek nyújtandó támogatást 3,5 millió Ft-ról 4,7 millió Ft-ra javasolja megemelni, melynek 
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítaná. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök  Van-e a költségvetéssel kapcsolatban további kérdés, 
hozzászólás?  

Kiss László bizottsági tag:  A korábbi bizottsági ülésen alpolgármester úr is említette, a megnyert 
műfüves pályázattal kapcsolatban, hogy azt a tájékoztatást kapta, miszerint a 2015-ös évben történik 
a megvalósítás. A kérdés, hogy erre a költségvetésen belül elkülönítésre kerül egy bizonyos összeg? 
Mi a garancia, hogy tudjuk ezt biztosítani, amennyiben erre sor kerül? 

Dékány András bizottsági tag : Azt tudom, hogy az MLSZ küldött tájékoztatást, miszerint tervezi 
2015-re a beruházást. A szavaidból úgy értettem, hogy a döntés már megszületett erről. Itt történt meg 
ez a döntés vagy az MLSZ-nél? 

Kmetty Károly polgármester: Az MLSZ-nél. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Itt a döntés született, hogy megpályázzuk. 

Dékány András bizottsági tag: Ha a 2015-ös költségvetésbe nem fér bele, a lehetőség adott, hogy a 
következő, 2016-os évre ütemezzük ezt a beruházást.  

Kiss László bizottsági tag:  A levél egy részét felolvasnám. „Tisztelt pályázó! Ahogy már korábban is 
értesítettük Önöket, az MLSZ jóváhagyta az országos pályaépítési program pályázatukat. Örömmel 
tájékoztatjuk, hogy az építkezésre a helyszínen, 2015-ben fog sor kerülni. Ezúton tájékoztatjuk röviden 
a menetrendről. A kivitelezői tender időpontjáról értesíteni fogjuk Önöket. Kérni fogjuk, hogy az 
általunk meghívott vállalkozónak külön-külön egy helyszíni bejárás során mutassák be a területet.  
Lehetőségük van arra, hogy egy vállalkozót meghívjanak a kivitelezői tenderre.” Komoly feltételeknek 
kell megfelelni. Körbekérdeztem a vállalkozókat, a sportegyesületekkel is felvettem a kapcsolatot. A 
feltételeknek megfelelő vállalkozót nem találtam. Így az MLSZ saját vállalkozója fogja az ezzel járó 
munkálatokat elvégezni. Az egyáltalán nem volt kérdés, hogy 2015-ben fog-e erre sor kerülni. Ezért is 
vetettem fel a kérdést, hogy nem kell-e erre elkülöníteni egy összeget. 

(Karácsony Szilvia bizottsági tag megérkezett 17.08. órakor.) 

Kmetty Károly polgármester:  A költségvetésbe nem terveztük bele. Ezért ha idén fog megvalósulni, 
külön kell forrást biztosítani erre. Vagy a fejlesztésből vagy továbbra is az általános tartalék terhére. 

Cserepka András képvisel ő: Nem emlékszem a pályázatban a Képviselő-testület milyen 
kötelezettséget vállalt. Ha abban vállaltunk kötelezettséget, akkor ennek a költségvetésben helye van.  

Kmetty Károly polgármester : 11 millió Ft kötelezettséget vállaltunk. 

Kiss László bizottsági tag : A Képviselő-testület döntött akkor erről a pályázatról. Javaslom, hogy ezt 
az összeget különítsük el. A fejlesztésekre tervezett összegből nem kívánom elvonni a pénzt. Én az 
általános tartalék terhére javasolnám elkülöníteni. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A 11 millió Ft-ot? 

Dékány András bizottsági tag:  Egy baráti beszélgetés alkalmával ezt az információt kaptam, hogy 
ha a képviselő-testület teherbíró képességébe idén ez nem fér bele, akkor átütemezhetjük a 
következő évre. Ez nyilván a levélben nincsen benne. Javaslom, hogy feleslegesen ne terheljétek a 
költségvetést. Szóljatok és megoldható az átütemezés.  

Kiss László bizottsági tag : Értem a javaslatodat Dékány András, de gyakorlatilag itt a képviselő-
testület és a bizottság hivatalos állásfoglalását kell figyelembe venni. Megkaptuk ezt a lehetőséget, 
amit ugyan eltolhatunk, de nem biztos, hogy 2016-ben jobban fog állni a költségvetésünk. Erre 
nincsen garancia. Véleményem szerint, itt nincs eldöntendő kérdés, mert erre a képviselő-testület már 
egyszer kötelezettséget vállalt, így erre el kell különítenünk a 11 millió Ft-ot. 

Kmetty Károly polgármester : Ennek a pályának karbantartási költsége is lesz, így ahhoz, hogy ez 
hosszú távon működjön, ezek költségeit is vállalni kell, nem csak a 11 millió Ft-ról van szó. 

Kiss László bizottsági tag:  Értem és ezeket a szempontokat is figyelembe vette a képviselő-testület, 
amikor erről döntött. Úgy kell működtetetnie az önkormányzatnak, hogy rentábilis legyen. Ha jól fogjuk 
működtetni még bevételt is termelhet az önkormányzat számára.  

Szabó István alpolgármester: Meg kell vizsgálni, hogy az említett rentabilitást alátámaszthatjuk-e 
konkrét tanulmánnyal. Tudni kell, hogy miből látjuk ennek a megtérülését? Egy évben hány órát kell 
kiadni, hogy a haszon láthatóvá váljon. Az átütemezés időt is enged nekünk, hogy átgondoljuk és 
számításokat végezhessünk.  

Kiss László bizottsági tag: Ezeket a kérdéseket már akkor boncolgattuk, amikor dönteni kellett. 
Akkor a képviselő-testület döntött, pályázott rá. Most kaptunk egy pozitív döntést, ez számunkra most 
egy kiugrási lehetőség, amely lendületet adhat a sportéletnek. A jogfolytonosság miatt, nem az az 
eldöntető kérdés, hogy pályázunk vagy nem, hiszen ezt már egyszer eldöntöttük és megtörtént. Más 
településeken ez egy jól működő befektetés, ezért nem gondolom, hogy nálunk ez nem így lenne. 

Cserepka András képvisel ő: Részben egyetértve Kiss Lászlóval, az eljárásjogi kérdéseket tisztázni 
kell. Akkor az az előterjesztés többszöri nekifutásra került elfogadásra. Akkor sem kapott 100 %-os 
támogatást. Az előző képviselő-testület döntése köti a jelenlegi testületet. Véleményem szerint ez a 
pályázat azonban nem azonos azzal, amikor a támogatási szerződés is kötődik. Nem rendelkezem 
információval arról, hogy azóta kötöttünk-e támogatási szerződést. Ha a képviselő-testület úgy látja, 
hogy akár fejlesztési, akár a későbbiekben üzemeltetési szempontból nem tudja bevállalni, akkor az 
önkormányzati törvény és az Áht. lehetővé teszi ennek felülbírálását. Mérlegelni kellene, hogy ha van 
egy ilyen lehetőségünk, amit Dékány András mondott, meg kellene gondolnunk. A legfontosabb 
mérlegelési szempont, hogy a jelenlegi költségvetésben milyen lehetőségek vannak. Én a jelenlegi 
számok alapján óvatosságra intem a bizottságot és a testületet is. A települési érdek most mást 
igényel. Át kell gondolni. 

Kiss László bizottsági tag : Találgathatunk, hogy mennyire kötelező vagy nem az Önkormányzat 
számára. Ha alaposan körül akarjuk járni ezt a témát, akkor az MLSZ-től kell egy állásfoglalást kérni, 
meg kell nézni a korábban megkötött szerződéstervezetet, pályázatot. Azt kell eldönteni, hogy egy 
ilyen szintű fejlesztést, ami már meg lett hirdetve a lakosság körében és erről már konkrét döntés is 
született a képviselő-testület részéről, mennyire etikus ettől most elállni. Továbbra is úgy gondolom, 
hogy ez fontos. Szeretném javasolni a bizottságnak, hogy tervezzen az általános tartalék terhére 11 
millió Ft összegben a műfüves pálya megvalósítására szükséges önrészt. Név szerinti szavazást 
szeretnék kezdeményezni. 

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

Dékány András bizottsági tag:  Külön választanám a jogi és érzelmi megközelítést és az egyéb 
közéleti megfontolásokat. Több érzelem volt abban, hogy a közvélemény mit gondol, mint arról, hogy 
hol vannak a testületi határozatok és mire vállaltunk kötelezettséget. Semmi olyat nem tapasztaltam, 
hogy az MLSZ olyan terhet, kötelezettséget rakna vállunkra, ami a túlvállalás veszélyét hordozná 
magában.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Nem kaptam erről anyagot. Arról szól, hogy beadtunk egy 
pályázatot erre a műfüves futballpályára? 

Kiss László bizottsági tag:  Igen. Egy megnyert pályázatról van szó, amit idén meg lehetne 
valósítani.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Milyen támogatást kapunk? 

Kiss László bizottsági tag:  33 millió Ft a teljes költségvetés és 11 millió ebből az önrész. 
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Dékány András bizottsági tag : Mielőtt a szavazatokról döntenénk, milyen következménnyel járna 
ez? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A képviselő-testület dönti el véglegesen, most a bizottság fog 
szavazni. 

Dékány András bizottsági tag:  A kérdésem arra vonatkozott, hogy az általános tartalék terhére 
elkötelezzük magunkat, ha megszavazná a képviselő-testület? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akkor ezt az összeget nem költhetjük másra. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : 44 millió Ft jelenleg az általános tartalék? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem, jelenleg 39 millió Ft, amiből még levonásra kerülne a 11 millió 
Ft. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : A tavalyi évben felhasználtuk az összes általános tartalékot? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A kiküldött előterjesztésben szerepelt, hogy a 2015-ös évre 40 266 000 Ft áll 
rendelkezésre. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Tavaly elköltöttük a teljes rendelkezésre álló összeget? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Gyakorlatilag igen. 

Kiss László bizottsági tag:  Lehet úgy kezelni, hogy a tartalékból veszünk el egy összeget, azonban 
én úgy gondolom, hogy ha már a döntés egyszer megszületett, akkor ezt már be kellett volna tervezni 
a költségvetésbe. Név szerinti szavazást szeretnék ebben a kérdésben. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Akkor a bizottság azt javasolja, hogy a műfüves pályára megnyert 
pályázatra az önrészt, 11 millió forintot az általános tartalék terhére biztosítani kell a 2015. évi 
költségvetésben. 

Név szerinti szavazás:   

Dékány András bizottsági tag, tartózkodik 

Béres István bizottsági tag, tartózkodik 

Lehoczky Enikő bizottsági elnök, igen 

Karácsony Szilvia bizottsági tag, igen  

Kiss László bizottsági tag, igen 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság név sz erinti szavazással 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta, maj d kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 34/2015. (III. 03.) határozata a m űfüves pálya megvalósítására szolgáló önrész 
biztosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
műfüves pálya megvalósítására szolgáló 11.000.000 Ft önrészt, az általános tartalék terhére 
javasolja biztosítani. 

Cserepka András képvisel ő: Az előző ülésen az egyik kérdésem az volt, hogy miért nem szerepel 
létszám a költségvetésben? Tudunk róla, hogy kötelező a létszámszabályozás. Az intézmények 
számára megállapított személyi juttatások mennyire kötelező jellegűek? Miért nem szerepel a létszám 
a költségvetésben? A kérdésem az volt egy megelőző ülésen, hogy van-e kötelező létszám és 
bérgazdálkodás. Erre a válasz az volt, hogy nincs. Ezt el tudom képzelni, de azt nem, hogy a személyi 
juttatásokra is ez vonatkozna, azt nem. Nem tudom, hogy a bér kötöttsége mennyire áll fönn. A 
jelenlegi létszámmal terveztünk-e és az ennek megfelelő személyi juttatásokkal? Van-e mozgástere a 
személyi juttatások és a dologi kiadások között a költségvetés tervezőinek. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az Áht.nem tartalmazza ezt a passzust 2015. január 1-jétől, nem szerepel 
benne, hogy a rendeltnek tartalmaznia kell a költségvetési szervek engedélyezett létszámát. A hivatal 
abból gazdálkodik, amit az engedélyezett létszám alapján kapunk. Személyi bérek esetén a 15% 
abból fakadt, amit jegyző asszony és az intézményvezetők javasoltak. 

(Kiss László bizottsági tag elhagyta a termet 17.40. órakor.) 

Cserepka András képvisel ő: A rendelet 5. §-ban szerepel egy 28 milliós környezetvédelmi alap.  
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez a talajterhelési díjból befolyt összeg. Igyekszünk minden kifizetést 
időben teljesíteni. 

(Kiss László bizottsági tag visszajött a terembe 17.42. órakor.) 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ezek a kiadások mind kötelező feladatként kerültek megjelenítésre. Erről 
képviselő-testületi döntés született. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  A 7. oldalon – Város és Község gazdálkodási egyéb 
szolgáltatásoknál szerepelő dologi kiadások között nagyobb tétel jelent a Kossuth utcai veszélyes 
ingatlan bontása. 

Kmetty Károly polgármester:  A vályog épület fele magántulajdon, fele önkormányzati rész, amit el 
kell bontani, de az épületeknek közös fala van. Kihívunk egy statikust, hogy felmérje az épületet. 
Szeretnénk biztonságosan megoldani a bontást. A magántulajdonnal rendelkező személy, az 
önkormányzati oldalról kapja az áramot, ennél fogva ki kell alakítanunk számára egy saját áramforrást. 
Ide egy nagyobb összeget 1,5 millió Ft-ot csoportosítottunk. Mindenképpen foglalkoznunk kell vele, 
mert előbb-utóbb ez életveszélyes helyzet teremthet. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: További kérdése, javaslata lenne-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan. 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki a rendelettervezetet a képviselő-testületnek az imént 
elfogadott módosításokkal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen  szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi  határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 35/2015. (III. 03.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja . 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke az ülést 17.49-kor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő      Dékány András 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


