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Meghívó szerinti napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés keretében: 

 
1. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 

adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

2. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  
3. Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Bizottságába tag delegálása 
4. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 
 

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása 
 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Szántó Veronikát 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, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 121/2015. (XI. 18.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. november 18-án, szerdán, 08:15 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó 
Veronika bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: A tegnapi nap folyamán érkezett egy levél alpolgármester úrtól, 
melyben a Léleklánc Alapítvány kérését tolmácsolja, a hivatal udvarán található kennel építésének 
befejezésével kapcsolatban és kérte, hogy a mai bizottsági ülésen napirendi pontként tárgyaljuk a 
kérdést. Javaslom, hogy első napirendként vegyük fel az alapítvány kérelmét. Továbbá még egy olyan 
módosító javaslatom lenne, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásával kapcsolatosan a 
pénz felosztásával a pénzügyi bizottság nem foglalkozzon, ez a humánügyi bizottság hatásköre, eddig 
is jól működött, ezért nem tartom indokoltnak, hogy zárt ülésben tárgyaljuk. Az ösztöndíj keretét nyílt 
ülés során tárgyaljuk meg, ott teszünk egy összegszerű javaslatot a keretre, annak elosztása pedig 
maradjon a Humánügyi bizottság feladata. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Az egyes kettes napirendi pontot cseréljük meg. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Igen a beszámoló után foglalkozzunk a rendeletmódosítással. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 122/2015. (XI. 18.) számú határozata a napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében: 

1.. Léleklánc Alapítvány kérelme 
2.. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  
3.. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 

adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

4.. Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Bizottságába tag delegálása 
5.. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása 
6.. Egyebek 

elfogadta. 
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1. napirendi pont: A Léleklánc Alapítvány kérelme 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Tegnap megkaptuk alpolgármester úr levelét, kérnénk szépen 
szóban is egy rövid ismertetést. 

Szabó István alpolgármester : Judittól tegnap késő délután folyamán kaptam meg az anyagot. Egy 
olyan szervezetnek a kéréséről van szó, akik településünkért nagyon sokat tettek. A kennel 
építésében nagyrészt benne voltam, sok segítséget kaptunk az alapítványtól. Ha ez a két kennel 
működőképes lenne, akkor a kutyák, akik befogásra kerülnek, nem azonnal a gyepmesteri telepre 
kerülnek, hanem megpróbáljuk visszajuttatni a tulajdonoshoz vagy új tulajdonost keresnek nekik. 
Viszont ezeknek a kenneleknek meg kell felelniük a Nébih előírásainak. 

Sipos Judit, Léleklánc Alapítvány : Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Október 26-án kértem 
egy állásfoglalást a Nébihtől, a kennelekkel kapcsolatosan. Itt a tél és nem tudunk fertőtleníteni ez 
által nem tudunk segíteni, hogy a költségvetésben minél többet tudjunk spórolni. Megkaptuk ezt a 
lehetőséget, hogy menthessük úgy a kutyákat, hogy befoghassuk őket és ne kelljen a sintértelepre 
vinni őket, ami nem kis költség. Ez a hely arra lenne jó, hogy 15 napig mi karanténba helyezzük az 
állatokat és megkeressük az eredeti vagy az új gazdát. A befogott ebek gazdáitól minimum 3000 Ft-ot 
el lehet kérni, napi tartásért, de hogy ez hivatalos lehessen, kértem a Nébihtől egy bejárást.  A 
kenneleket plafonig burkolni kell, meg van a fertőtlenítés lehetősége is és egy ülepítőt kell kiépíteni, az 
ürüléket, azt mi összeszedjük, csak a vizelet az, aminek távoznia kell. Leírtam mi az, amit szeretnék 
kérni támogatásként, ha úgy gondolják, hogy tudnak munkásokat biztosítani és mi tudjuk irányítani 
őket, hogy hogyan végezzék a munkát, akkor minimális az anyagár költsége 

Szabó István alpolgármester : Az lenne a cél, és az lenne a kérés, hogy ezt az összeget az 
alapítvány számára juttassuk el.  

Sipos Judit, Léleklánc Alapítvány : Én most nem készítettem táblázatot, de van táblázatom arról, 
hogy mennyi kutyát fogtunk be, mennyi kutyát helyeztünk el az elmúlt időszakban, hogy hány állatot 
juttattunk vissza a gazdákhoz. Én nem nekünk kérem az utalást, mi minden anyagot megvennénk az 
önkormányzat számlájára. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Akkor valaki foglalja össze pontosan, hogy mit is szeretne az 
alapítvány. Akkor ezt az önkormányzat saját magának építi vagy az alapítványnak? Helyileg hol?  

Szántó Veronika bizottsági tag : Akkor az egész árajánlat borul, a mi árainkkal szerezzük be a 
dolgokat, illetve az anyagköltség valószínűleg fix, ez olyan 110 ezer Ft-os dolog. A nagyobb rész a két 
ember 5 napi munkája, ami a benyújtott lista szerint 138.000 Ft.  

Sipos Judit, Léleklánc Alapítvány : Én megkérdeztem a hölgyet, azt mondta 6.000 Ft egy főre a 
munkabér, járulékokkal együtt. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Véleményem szerint ez egy olyan dolog, hogy oda kell állnunk 
mögé, magát a konstrukciót kellene egyszerűsíteni. Kérdezném azt, hogy 2015-ös költségvetésen 
belül Polgármesterúr saját hatáskörben a felhalmozási kiadásokon belül nem tudsz átcsoportosítani 
ilyen nagyságrendet? 

Kmetty Károly polgármester : Induljunk ki abból, hogy erről az egészről nem tudtam és kicsit 
bosszant az, hogy elindult a kennel építés valamikor és ez leállt, és most hirtelen jön elő az, hogy meg 
kell csinálni, ilyen vagy olyan feltételekkel. Azzal szembesülünk, hogy történt valami, leállt valamilyen 
okokból kifolyólag, eltelt egy nyár, és most szembesülünk azzal, hogy sehol nem tartunk. Nyilván, ha 
ezt meg kell csinálni, akkor meg fogjuk csinálni. 

 Sipos Judit, Léleklánc Alapítvány : Én kaptam még 30 napot a Nébihtől, a probléma az, hogy amíg 
nem intéztem el a papírokat, addig nem tudtam idejönni a bizottság elé.  Ha a Nébih látja, hogy 
dolgozunk, akkor nincs semmi gond. Én hivatalossá akartam tenni, hogy az önkormányzat semmi 
büntetést ne kapjon. A felelősség, ami engem érint, a tisztaság, a fertőtlenítés, az állatok helyzete, az 
etetés. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Nem értem pontosan. A Nébih-et mi hívtuk ki 
magunkra?  

Sipos Judit, Léleklánc Alapítvány : Ez úgy működik, hogy a két kennelnek hivatalosnak kell lennie 
ahhoz, hogy az önkormányzat az ebek tulajdonosait bármilyen szankcióval tudja sújtani. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Állatvédelmi hatóságként el lehet járni, miért ne kaphatna bírságot az, aki a 
jogszabályokban foglaltakat megsérti? Egyébként pedig nem egy kutyatulajdonos kapott is már 
bírságot.  Mi az elején erről tudtunk, hogy ilyen dolgoknak kell megfelelni, úgy vágtunk bele ebbe a 
projektbe, építkezésbe? Az önkormányzat tudta, hogy nekünk engedélyeket kell kérnünk a Nébihtől? 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke : Azt javaslom, hogy zárjuk le a témát. Polgármester úr azt mondta, 
hogy le fognak ülni az illetékesekkel, akár a bizottsági ülés után és meg lesz oldva ez a probléma. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Azt szeretném még mondani, hogy a kötelező feladatunk a közterületen lévő 
az ebek befogása, amennyiben a képviselő testület úgy dönt, hogy csinál egy saját menhelyet, ennek 
megvan a lehetősége, megvan az ingatlana, akkor csinálja itt és akkor ezzel ezt a problémát meg 
lehet oldani. Az, hogy ide felhúzunk két kennelt ez nem megoldás, főleg nem az, hogy ezek a 
hivatalnak az épületei, műhelyek vannak, ez nem azt a funkciót szolgálja szerintem. Ha hosszú távú 
megoldásban gondolkodnunk, akkor azt fontolja meg a testület, hogy saját menhelyet létesít a 
városban, valamelyik ingatlanán. Ezt komplexen át kell gondolni, hogy van-e olyan ingatlan, ahol el 
tudjuk látni a feladatot, hogy ezek után kivel kötünk szerződést, hogy ezzel a feladattal a Juditékat 
bízzuk meg. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Elhangzott itt egy-két dolog, melyekre szeretnék reagálni.  Azokat a 
kutyákat, amelyeket a közterület-felügyelő fog be, azokat a kutyákat csak határozattal adjuk vissza, és 
igen az elején kb. fél évig felhívtuk a figyelmet az állattartási szabályok betartására, nem büntettünk, 
de körülbelül fél év-egy év óta minimum 15.000 forintos állatvédelmi bírságot szabunk ki - ennyi az 
állatvédelmi bírság alapösszege - annak figyelembe vételével, hogy van-e chip, van-e oltás. Most már 
van olyan ügyünk is ami jogerőre emelkedett, lejárt a befizetési határidő és behajtáson van.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Akkor maradjunk abban, hogy egyeztessetek. 

2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóbevételek a lakulásáról  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Azt javaslom, hogy menjünk sorba, és ha valakinek kérdése van 
valamelyik ponthoz, adónemhez, akkor azt tegye fel.  

Lebek Péter bizottsági tag : Nekem több kérdésem is van. Adótitok megsértése nélkül lehet-e valami 
konkrétumot megtudni mondjuk a telekadóról, 2 évi kivetés van kint gyakorlatilag 22 millió Ft a 
helyesbített előírás, 38 millió Ft a fennálló tartozás.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az adótitok megsértése nélkül, csak annyit mondanék, hogy egy nagy 
adózóról van szó és ezt az összeget évek óta gördíti maga előtt. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Összeadtam az összes kintlévőséget, majdnem 96 millió Ft és azt látom, 
hogy gyakorlatilag nem csökken, vagy stagnál, vagy nő. A telekadó nőtt, az építményadó stagnál, 
magánszemélyek kommunális adója az nőtt, gyakorlatilag ezt sem fizették be. És van itt egy új 
kolléganő, aki a behajtással foglalkozik.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ő most kezdte el a munkáját, tudja, hogy mit kell csinálnia és csinálja 
is, de annak az eredménye talán majd jövő ilyenkor fog látszódni. 

Lebek Péter bizottsági tag : Törvényileg lehet valamilyen adót faktorálni vagy kiadni valakinek? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Végrehajtó irodára gondolsz? 

Dékány András bizottsági tag : Adót nem lehet faktorálni, mert az köztartozás. Ez a központi 
költségvetésnek egy megoldhatatlannak tűnő problémája, nincs más lehetőség, tényleg az 
országgyűlési képviselőn keresztül, az országgyűlés jusson el oda, hogy egyrészt az 
önkormányzatoknak ilyen értelemben adjon mozgásteret, szankcionálási lehetősége,. eszközt, ami a 
behajtást  kedvezően befolyásolja. 

Szabó István alpolgármester : Én úgy látom, hogy nagyon pozitív elmozdulás van az előző évekhez 
képest, ebben az évben a morál változott, az előző évek tartozásait hozzuk tovább.  Én a kolléganővel 
kapcsolatban megkérdeztem az adóosztály vezetőjét, hogy az elmúlt fél évben meddig jutott el a hölgy 
a behajtásokban, azt a választ kaptam, hogy tanulja még. Nem tudom meddig tart ez a tanulási 
folyamat, Jegyző asszony azt mondta, hogy jövő ilyenkor fog ez látszani. Lehet, hogy ennek egy kicsit 
gyorsabbnak kellene lennie. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen tanulja nyilván, mert most jött ide, de azért valljuk be a behajtás 
nem megy egyik napról a másikre, nem egy gyors folyamat. Annyit jelent, hogy kimegy az adósnak a 
levél, hogy fizessen, nem fizet, megkeressük a TB-t, hogy adja meg a munkáltatójának a nevét. Ha 
van neki, akkor megkeressük a munkáltatót, a munkáltató reagál vagy nem. Amennyiben nem reagál 
a munkáltató, ami sajnos nagyon sokszor fordul elő, és éppen a napokban jutottunk arra, hogy 
mostantól a munkáltatót is meg fogjuk bírságolni az eljárás akadályoztatása miatt, mert nagyon 
sokszor a munkáltató miatt nem sikerül a behajtást foganatosítani, mert egyszerűen nem reagálnak a 
levélre. Most előrelépés az, hogy a kolléganő sűrűbben küldi a felszólításokat, hiszen neki csak ez a 
dolga és ezt teljesíteni is tudja a kolléganő, mindig megnézi, kinek kell írni és csinálja.  
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Abban az esetben, ha az adós fizetését már terheli letiltás, - és ugye az maximálva van, hogy a 
fizetésből mennyit lehet letiltani - akkor a mi megkeresésük is beáll a sorba és ez sajnos több adós 
esetében is van, hogy évekig tart. Ezzel sajnos túl sok mindent nem tudunk kezdeni, várunk 
türelmesen, addig, amíg a mi követelésünk is bekerül a letiltásba. Így sajnos előfordulhat, hogy amíg a 
100.000 Ft-nyi adóhátralékból a tartozás befolyik, addig  évek telnek el. Valakinél hamarabb be tudunk 
hajtani, de sokaknál ez hosszú idő.  Elkezdtük megkeresni a bankokat, hogy folyószámla információt 
kérjünk, érkezett is vissza, látom a napi postát, nem egy bank jelzett vissza, hogy van-e bankszámlája 
az adósnak, egyszerűen meg fogjuk terhelni az adósok bankszámláját és inkasszózunk, de ez nem az 
egyik napról a másikra megy.  

Terékiné Hulvej Tünde az adócsoport vezet ője: Egy adósnál próbaként kértük meg a bankokat, 18 
darab pénzintézethez küldte el a kolléganő a megkeresést, hogy van-e bankszámlája valahol az 
adósnak. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Nagyon sok olyan adózónk van, akit az nem érdekel, hogy az 
önkormányzat a gépkocsit kivonja a forgalomból ugyanúgy jár tovább az autóval, vagy elkapják, vagy 
nem. 

Terékiné Hulvej Tünde az adócsoport vezet ője:  Annyit fűznék még hozzá, hogy amikor valakinek 
pl. 36.000 Ft kommunálisadó hátralékot tartunk nyílván, ha ezt elküldöm a nyugdíjfolyósítóhoz 
előfordul, hogy 1.115 Ft-jával tiltják neki. Ki lehet számolni, hogy ez hány hónap. 

Lebek  Péter bizottsági tag : Biztos nagyon nagy munkát végeznek az adócsoportnál, de ez nem 
szélmalomharc? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: De, néha sajnos az. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : A társulat nyilván adott már át listákat, ez a dolog hol tart, 
folyamatban van? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen,  ugyanúgy megy a behajtás.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : András téged szólítanálak meg, hogy mond el a véleményedet 
kommunikációs szempontból. Ugye a képviselő-testületnek van egy olyan lehetőség is a kezében, 
amivel néhány évvel ezelőtt próbálkozott, a törvény lehetőséget ad arra, hogy egy bizonyos 
összeghatár fölötti tartozással rendelkezők listáját a megfelelő helyeken sajtóban, honlapon 
nyilvánosságra hozzuk. Igazából megint felmerül bennem az, hogy mi lenne, ha ismételten élnénk 
ezzel a lehetőséggel. Felszólítani őket, hogy van 2 hónapuk a fizetésre, vagy ez és ez fog történni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Beszéltünk erről,  arra gondoltunk, hogy a januári újságban lehet, hogy 
megint megjelentethetnénk a hátralékosok listáját. Nyilvánvalóan ehhez az kell, hogy az adóhatóság 
megmondja, hogy milyen könyvelési dátumú adatokat tartalmaz a táblázat és megjelentettjük. Amikor 
ez megjelent 3 éve, akkor felháborodás az volt, nem is kicsi, a fizetési hajlandóság azonban nem 
igazán ugrott meg. Voltak akik fizettek, de szerintem nagyobb fizetési hajlandóságot vártunk. 

Dékány András a bizottság tagja : A nyilvánosság szerkezete azért három év alatt is megváltozott. 
Közügynek tekintem, hogy szembesüljön a lakosság a tényekkel. Tegyük közzé ezekkel. 

Terékiné Hulvej Tünde az adócsoport vezet ője:  A törvényben meg van határozva, hogy 
magánszemélyeknél 50.000 Ft feletti, jogi személyeknél pedig a 100.000 Ft feletti és 90 napot 
meghaladó adótartozásnál lehet a tartozást nyilvánosságra hozni.. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A bizottság támogatja ezt.  

Lebek Péter a bizottság tagja : Szerintem félévente, negyedévente jelenjen meg az ilyen 
adóhátralékkal rendelkezők listája. 

Szabó István alpolgármester : A talajterhelési díjjal kapcsolatban lenne olyan javaslatom, hogy 
függesszük fel a behajtást, hogy aki a hónapon belül rákötne az megtehesse. Arra gondoltam, hogy 
ez a lakosság számára és az önkormányzat számára is előnyös lenne.  

Dékány András a bizottság tagja : Akkor szociális okokat látsz a nem fizetés mögött? 

Szabó István alpolgármester : Sok esetben igen. 

Szántó Veronika a bizottság tagja : Értem István, hogy mire gondolsz, de mi akadályozza meg most 
azt, aki talajterhelési díjat fizet, hogy írjon az önkormányzatnak egy levelet, kérje a fennálló tartozás 
részletfizetését és rákössön?.   Azt gondolom, hogy olyan még nem történt, hogy valaki részletfizetést 
kért és azt elutasították volna.  
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Szerintem ez inkorrekt a többi emberrel szemben, azokkal, akik rendesen fizetnek, mert biztos, hogy 
azoknak a családoknak nem volt anyagi problémájuk, mégis rákötöttek a hálózatra. 

Szabó István alpolgármester: Miért nem adtuk meg a 334 embernek a részletfizetési lehetőséget? 

Szántó Veronika a bizottság tagja : Valószínűleg azért, mert nem kérték. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az adóhatóság nem adhat automatikusan részletfizetési kedvezményt, 
a jogszabály azt mondja a részletfizetés kérelemre adható. De miért is adnánk automatikusan, hiszen 
van aki rendesen fizet. Honnan kellene tudnunk, hogy kinek kell adni? 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Itt azt kell látni, hogy ez a helyzet nem az egyik pillanatról a 
másikra történt.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Talajterhelési díjat azok fizetnek, akiknek megvan a lehetőségük, hogy 
rákössenek a csatornára, de nem teszik meg. Tehát ők elhasználják azt a vízmennyiséget adott 
esetben 150 m3-t mondjuk egy évben, és a jó részük nem szippantatja, nincs számlával igazolt 
csökkentés, mert ha lenne nekik, akkor az csökkentené a talajterhelési díjukat. Ezek az emberek nem 
kötnek rá, igénybe veszik a szolgáltatást és nem fizetnek érte. 

Szántó Veronika a bizottság tagja:  Ezek az emberek nem elég, hogy nem fizetnek, de azzal, hogy 
kiengedik oda a szennyvizet ahova nem kellene, egy olyan környezetszennyezést követ el, amiért 
meg kellene őket büntetni. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Pillanatnyilag az nem kötött rá a csatornára, aki nem akart. 

Benedek Éva a bizottság tagja : Csak összefoglalásként szeretném, hogy István te azt mondod, hogy 
ajánljuk fel a lehetőséget, amennyiben ezek az emberek most talajterhelést fizetnek, rákötnek a 
csatornára majd a mostani hátralékukra részletfizetést kapjanak? Amennyiben a részletfizetést 
megkapják minden méltányosság bírálat nélkül, az nekünk bevételt jelent, hiszen eddig nem fizették. 
Amennyiben az első részletet nem fizetik, akkor megint esedékessé válik. Nincs arra lehetőség, hogy 
az adóhatóság nem méltányosság, szociális helyzet alapján adjon részletfizetési lehetőséget? 

Terékiné Hulvej Tünde az adócsoport vezet ője: Nem, a részletfizetésre határozatot hozunk, tehát 
az ügyiratban van egy határozat, amit kijönnek ellenőrizni is akár. Részletfizetési kérelem esetén 
figyelembe kell vennünk a kérelmet, vagyoni helyzetet, környezettanulmányra kellene kimenni. Ennek 
ez a menete és erről tájékoztatva is vannak az adósok. 

Gállné Mezősi Szilvia : Az adóeljárások ügymenete fenn van a honlapon, már csináltak nyomtatványt 
is a kolléganők a részletfizetési kérelemhez annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy milyen 
dokumentumokat kell benyújtani. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 123/2015. (XI. 18.) határozata a hely i adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a   
helyi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót  a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról 
és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

Dékány András a bizottság tagja : A fuvarozó vállalkozások az autópályadíj összegének 2,5%-át a 
helyi iparűzési adó javára jóváírhatják, ami kevesebb iparűzési adóval jár, jól értem? Helyi 
önkormányzatunkat ilyen vállalkozások milyen nagyságrendben érintik? 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A legnagyobb vállalkozásunk ilyen típusú. 

Dékány András a bizottság tagja:  Mennyire befolyásolják az adót? Ez csak a fuvarozással 
foglalkozó vállalatokra vagy a céges autókra is vonatkozik ez a kedvezmény? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szerintem csak fuvarozásra vonatkozik. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Igazából mindig nehéz kérdés, ha adóemelésről beszélünk, 
mindemellett van a lakosságnak egy olyan jellegű jogos igénye felénk, hogy az infrastruktúra és a 
különböző elvárások minél nagyobb mértékben megkönnyítsék az ő életüket.  
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Ezt pedig nem lehet másból, csak bevételből és az önkormányzatnak a bevételei közül az egyik 
jelentős pillér a helyi adóknak a beszedése. Én így látom, biztosan lesznek támadások, de én az 
előbb elmondottakkal kívánom kommunikálni a lakosok felé. Amennyiben ilyen jellegű döntés születik 
lesz egy jogos elvárás felénk. Amennyiben fejlődni szeretnénk, minden bevételei lehetőséget normális 
keretek között ki kell használnunk.  

Dékány András bizottsági tag : Miért pont ezek az összegek vannak benne az előterjesztésben? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem szerettük volna, hogy sok összeg közül kelljen választani, így 
meghatároztunk három összeget, legyen egy maximum, legyen egy minimális és legyen egy köztes 
összeg. De természetesen, ha a képviselő-testület másik összeget szeretne, van rá lehetőség, az 
előterjesztésben csak javaslatok szerepelnek és ezekre az összegekre végeztünk számításokat, 
melyek a szöveges részben szerepelnek. 

Benedek Éva a bizottság tagja: Én nem értenék egyet az iparűzési adó emelésével, mivel az 
utcanevek megváltoztatásával egy nagyobb terhet rakunk a vállalkozók vállára. A másik a telekadó, 
aminek az emelését én sokallom. 

Dékány András a bizottság tagja: : Én nem érzem soknak, magam is fizetem, 2009 óta így van, nem 
volt emelés. Az pedig egy egyszeri alkalom, hogy itt utcaneveket fogunk változtatni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ne kössük össze szerintem az iparűzési adót, amely egy több évre vonatkozó 
bevételi forrása az önkormányzatnak azzal, hogy házszámozunk és azzal lesz a vállalkozásnak egy 
egyszeri kiadása. Mert jövőre, dönthet úgy a testület, hogy a házszámozás költségeinek egy részét 
átvállalja. Szerintem ezt a kettőt kezeljük külön, mert az adóbevétel az folyamatos. 

Szabó István alpolgármester:  Ahhoz, hogy a 2016-os évben és utána is fejlesztéseket tudjunk 
végrehajtani, ahhoz bizony az adó mértékén emelni kellene, mert kevés az a keret ami a 
rendelkezésünkre áll. 

Dékány András a bizottság tagja : Úgy gondolom, ha valahol lépni lehet, akkor itt próbálkozzunk 
vele. Az akkori képviselő testület 2009-ben alaposan levitte az adó összegét és hagyta ezen a 1,5%-
on. Véleményem szerint az 1,9%-ra emelés indokolható, én ezt nagyon korrektnek érzem. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : A kommunális adónál az Ügyrendi Bizottságon elhangzott egy 
javaslat. 

Szántó Veronika a bizottság tagja : Amennyiben a testület megszavazza az emelést, lenne egy 
olyan javaslatom, hogy a kommunális adó alóli mentességnél a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 250%-a, tehát ez 71.200 Ft legyen.  Az az ember, aki 65 évét 
betöltötte, egyedül él az ingatlanában, tulajdonában van az ingatlan, és kevesebb a nyugdíja 71.200 
Ft-nál, az mentesüljön az adó alól abban az esetben, ha kérelmet ad be.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 124/2015. 124/2015. (XI.18.) számú ha tározata Őrbottyán Nagyközség 
Önkormányzat Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes 
kérdésekr ől szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeleténe k módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága a 
magánszemélyek kommunális adójának mértékét 17.000 Ft/ évben javasolja a képviselő-testületnek 
meghatározni. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 125/2015. (XI. 18.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől 
szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága azt 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet 7. § d) pontjában a mentességek felsorolásánál, az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a legyen megállapítva jövedelemhatárként. 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 126/2015. (XI. 18.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől 
szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
telekadó mértékének belterületi telek esetében 200 Ft/m2/év, külterületi telek esetében 100 Ft/m2/év 
összegben történő megállapítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési 
Bizottságának 127/2015. (XI. 18.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől 
szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
iparűzési adó 1,9%-ban történő megállapítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
rendeletet. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 128/2015 (XI. 18.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefügg ő egyes kérdésekr ől 
szóló 24/2012. (XI. 30) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
rendelet-tervezetet:  

• a magánszemélyek kommunális adója mértékének 17.000 Ft/ évben történő 
meghatározásával, 

• a rendelet 7. § d) pontjában a mentességek felsorolásánál, a jövedelemhatárnak az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ában történő meghatározásával, 

• a telekadó mértékének belterületi telek esetében 200 Ft/m2/év, külterületi telek esetében 100 
Ft/m2/év összegben történő megállapításával, 

• az iparűzési adó 1,9%-ban történő megállapításával  
 

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

4. napirendi pont: Izotóp Tájékoztató Ellen őrző Társulás (ITET) Ellen őrző Bizottságába tag 
delegálása 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Polgármester úr most nincs itt, de az egyeztetésen az a javaslat 
született, hogy a Pénzügyi bizottság elnökét, Kollár Sándort javasoljuk. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Van-e valakinek más javaslata? Amennyiben nincsen, aki ezzel 
egyetért és a javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 129/2015. (XI. 18.) számú határozata az Izotóp Tájékoztató Ellen őrző Társulás 
Ellenőrző Bizottságába tag delegálásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsága az 
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Ellenőrző Bizottságába Kollár Sándort javasolja delegálni. 
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5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Ahogy az ülés elején is mondtam, azt javasolnám, hogy a mi 
bizottságunk csak a keretösszeget határozza meg, a pályázóknak nyújtott támogatás összegéről a 
döntés maradjon a Humánügyi Bizottság hatásköre.  

Benedek Éva bizottsági tag:   Tavaly, illetve ebben az évben 600.000 Ft került betervezésre erre a 
célra. Az idén több a pályázó, ennek megfelelően nagyobb összeg betervezése szükséges. 800.000 
Ft-ot javasolnék. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Van-e valakinek más javaslata, észrevétele, kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincsen, kérem hogy aki egyetért a 800.000 Ft erre a 
célra történő felhasználásával és azt javasolja a testületnek, hogy a jövő évi költségvetésben így 
kerüljön betervezésre, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 130/2015. (XI. 18.) számú határozata a Bursa Hungarica Fels őoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett érvény es pályázatok elbírálásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy 
határoz, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra a 2016. évi költségvetésben 800.000 Ft 
fedezetet kerüljön betervezésre. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 10:14 ó rakor bezárta.  

 
Kollár Sándor     Szántó Veronika 
bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 
 


