
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának  
 

2015. április 21-én, csütörtökön 8:00 órakor  

 
megtartott rendes ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

 
64/2015. (IV. 21.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
65/2015. (IV. 21.) számú határozata a napirendi pon tokról  
66/2015. (IV. 21.) számú határozata a szociális gon doskodás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosításáról 
67/2015. (IV. 21.) számú határozata az Izotóp Tájék oztató Társulás társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyásáról 
68/2015. (IV. 21.) számú határozata a „Közbeszerzés i tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – 
tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lef olytatásához” tárggyal kapcsolatban  
69/2015. (IV. 21.) számú határozata az adótitok aló li felmentés tárgyában 
70/2015. (IV. 21.) számú határozata az adótitok aló li felmentés tárgyában 
71/2015. (IV. 21.) számú határozata az őrbottyáni városi énekkar névhasználati kérelmér ől 
72/2015. (IV. 21.) számú határozata a Bartók Béla u tcai sportpályán található épület ún. klub 
helyiségének vendéglátó-ipari egység üzemeltetése c éljából kiírt pályázatról 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. április 21-
én 8:00 órakor  megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  
 Benedek Éva bizottsági tag 
 Kollár Sándor bizottsági tag 
 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 
 Szántó Veronika bizottsági tag 
 Kmetty Károly polgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 
 Kiskuti Petra aljegyző 
 Czeba Judit jegyzőkönyvvezető   

Csapó Károly  OBCSE elnök 
Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezetője 
Muzsay Márta családsegítő szakmai vezetője 
 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
2. ITT társulási megállapodás jóváhagyása 
3. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró - tanácsadó igénybevételére közbeszerzési 
eljárás lefolytatása 
4. A csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása  
5. Egyebek 
 
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom hogy a 
bizottság 5 tagja van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kollár Sándor 
bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 64/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. április 21-én 
08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor bizottsági tagot választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e  
észrevétel. A meghívón szereplő napirendi pontokat kiegészíteném két napirendi ponttal, amit 
sürgősségi előterjesztésként kaptunk meg. Az egyik a Városi Énekkar kérelme az” ŐRBOTTYÁN” név 
használatára, a másik előterjesztés pályázati felhívás a sportpálya büféjére. Aki ezzel a módosítással 
egyetért, és ezzel a módosítással együtt a mai ülés napirendi pontjait elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen sz avazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 65/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a napirendi pontokat 

1.. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
2.. ITT társulási megállapodás jóváhagyása 
3.. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró –tanácsadó igénybevételére 

közbeszerzési eljárás lefolytatása 
4.. A csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok alóli felmentés adása  
5.. Városi énekkar „ŐRBOTTYÁN” névhasználatára vonatkozó kérelme 
6.. A Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetése céljából pályázat 

kiírása 
7.. Egyebek 

Elfogadja. 

1. Napirendi pont: A szociális gondoskodás helyi sz abályairól szóló rendelet módosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A képviselő-testület 2015.02.25-ei ülésén elfogadta 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletet. A rendelet hatályba lépését követően 
kiderült van olyan célcsoport aki kiesett a támogatási körből, ami korrekcióra szorul.  A háziorvosokkal 
történt egyeztetést követően elkészült a rendelet módosításáról szóló előterjesztés. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Érdemi módosítás, hogy bekerül az ellátotti körbe a pszichiátriai beteg. Az 
összes többi változás az ehhez kapcsolódó normaszövegbeli kiegészítéseket, átvezetéseket 
tartalmazza (3. § c pont) a többi jogszabály-szerkesztési kiegészítés.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása lenne ezzel kapcsolatban 
valakinek?  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Aki a szociális rendelet módosításával egyetért, és 
a rendelet tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 66/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata a szociális gondoskodás helyi szab ályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a szociális gondoskodás 
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: ITT társulási megállapodás jóváh agyása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Polgármester úr az előterjesztő, ő képviseli az 
önkormányzatot az ITT ülésein. 2015. március 05-én rendkívüli ülést tartott az ITT, melynek 
napirendjén a társulási megállapodás módosítása szerepelt. A módosítást az előterjesztés 
mellékleteként megtekinthetjük. Hozzászólása, észrevétele ezzel kapcsolatban van-e valakinek?  

Kollár Sándor bizottsági tag: Az előzmények ismeretében van-e bármi ezzel kapcsolatban, amivel 
nekünk most foglalkoznunk kellene? 

Kmetty Károly polgármester: Nincsen. 



 3

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki az ITT társulási megállapodásának módosítását 
a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szerint a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 67/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata az Izotóp Tájékoztató Társulás tár sulási megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az Izotóp Tájékoztató Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat 
mellékletét képző egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szerint jóváhagyja.  Felkéri a 
polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az Izotóp Tájékoztató Társulás Társulási 
Tanácsát tájékoztassa. 

3. napirendi pont: Közbeszerzési tanácsadó kiválasz tása, pályázatíró –tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A képviselő-testület januári ülésén pályázati 
tanácsadói szolgáltatás igénybevételéről döntött és felhatalmazta polgármester urat az eljárás 
lefolytatására. A határozat meghozatala után, újabb információk merültek fel azzal kapcsolatosan, 
miszerint ez nem folytatható le a határozat döntésének megfelelő beszerzési eljárásnak megfelelően, 
mert a pályázati tanácsadói tevékenység ellenértéke, a fizetendő sikerdíj mértéke, a pályázattól 
függően várhatóan meghaladja a törvényben meghatározott 8 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt. 

Kmetty Károly polgármester : Részben ezért, részben pedig a fedezet hiánya miatt került két 
határozati javaslat az előterjesztésbe. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Meghívásos alapon döntenénk arról, hogy kik 
jöhetnek szóba ebben a pályázati kiírásban. 

Kmetty Károly polgármester : Több lehetőség áll a bizottság és a képviselő-testület előtt, ezért pár 
pontban felsoroltuk a lehetőségeket. Ha abból az irányból közelítjük meg a dolgot, hogy közbeszerzési 
tanácsadóra kiírunk egy pályázatot az a gond, hogy ha ezt választjuk, mivel ez a szolgáltatás 
sikerdíjas és a mértékét csak megbecsülni tudjuk, olyan dologra kötelezzük el magunkat, amit nem 
ismerünk és a fedezete sincsen a költségvetésbe betervezve. Egyik lehetőség, hogy ennek ellenére 
elindítjuk ezt a folyamatot a másik, hogy most ebben a formában nem foglalkozunk vele. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Mi a hivatal véleménye? 

Kmetty Károly polgármester:  Én ezt a procedúrát most nem hajtanám végre, mert nem tudjuk 
megmondani, hogy hogyan, milyen formában kössünk vele szerződés. Olyan kötelezettségeket 
veszünk a nyakunkba, amelynek nem ismerjük a kereteit. Ha a pályázatíró tevékenységének a 
sikerdíja úgy lenne rögzítve a közbeszerzési törvényben, hogy elszámolható a projekt terhére, akkor 
azt mondanám, hogy nem vállalunk túl nagy kockázatot. Gondoljunk bele, hogy 100 millió Ft-os 
pályázatnál, ki kell fizetnünk 5 millió Ft-ot sikerdíjként. Óvatosan kell ezt a kérdést kezelni, mert erre 
nincs fedezete az önkormányzatnak. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Az előterjesztés logikájának meg kell fordulnia ehhez a 
dologhoz. Az utóbbi években nem volt olyan pályázat, amely térítette volna a pályázatírót. Tehát 
nincsen sem költségvetési oldalról, sem pályázati oldalról fedezete a dolognak. Előírások szerint 
ennek meg kell lenni, különben nem lehet közbeszerzési pályázatot kiírni. Ezért ha nincsen rá fedezet, 
nem lehet a közbeszerzést kiírni a pályázatíróra. Úgy gondolom, hogy teljesen felesleges dolog 
közbeszerzőt megpályáztatni.  

Szabó István alpolgármester:  Végig olvastam az előterjesztést és látjuk, hogy nem tudunk 
előrelépni. Hogyan tudjuk megteremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt? Megemlíteném a hitel 
felvétel lehetőségét. Annak a megteremtéséhez, hogy egyáltalán értelmes előrevivő pályázatokon el 
tudjunk indulni. A lakosság vár tőlünk valamilyen elmozdulást.  

Kollár Sándor képvisel ő: Én úgy értelmezem, hogy pillanatnyilag nem arról van szó, hogy azért van 
ez a javaslat, mert ebbe a ciklusba a képviselő-testület nem akar részt venni semmilyen pályázaton, 
hanem ha elindulunk ebbe az irányba, akkor olyan kötelezettségeket veszünk a nyakunkba, amely 
esetben nincsen döntési helyzetben a képviselő-testület, mert szerződési kötelezettsége van.  
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Nem látok akkora problémát ebben a dologban. Más irányba is el lehet indulni. Hosszú távon kell ezt 
végig gondolni. Pillanatnyilag nem célszerű elköteleznünk magunkat. 

Kmetty Károly polgármester:  Folyamatosan kapunk értesítést pályázatokról. Mindenre jelentkezünk, 
amire lehetőségünk van. Egy elektronikus rendszeren, igen szigorú keretek között lehet a 
pályázatokat benyújtani. Nagyon sok adatot kell feltölteni. Mindenen el fogunk indulni amin 
elindulhatunk és amihez megvan a fedezetünk. Azok a pályázatok számunkra nagyon kedvezőek, 
amihez nem kell, vagy csak minimális önrészt kell biztosítani. Ha az az érzés lenne bárkiben, hogy 
lemaradunk valamiről, biztosíthatok mindenkit arról, hogy ez nem így van. Kérdezem alpolgármester 
urat, hogy mekkora hitelt vegyünk föl? Ennek komoly állami korlátai vannak. Ha bejön egy olyan 
projekt, amit mindenképpen szeretnénk véghezvinni, akkor arra célirányosan tudunk készülni. Most 
nem tudjuk ezt megmondani. Én is érzem, hogy lépni kell,  de tájékoztatásul mondom, hogy minden 
olyan pályázaton indulunk ami ránk van kiírva és a feltételei adottak. Ahol ezek nem adottak, akkor 
értelemszerűen meg kell nézni, hogy honnan tudunk erőforrásokat előteremteni és ilyen esetben 
szóba jöhet akár a hitelfelvétel is. Megnézve természetesen azt is, hogy a visszafizetésre milyen 
lehetősége van az önkormányzatnak? Mert a kormányzat csak így fogja engedélyezni ezt a dolgot. 

Szabó István alpolgármester:  Ezeket tudom és egyetértek. Én egy kicsit előrébb gondolkodtam. 
Ezért mondtam az ötéves ciklust is. Miért bizakodunk, hogy jövőre több pénzünk lesz? Nem vitát 
akartam generálni. Örülök annak, hogy más is úgy gondolja, hogy ha kell, akkor akár hitelfelvételről is 
lehet szó. Látjuk, hogy szűkösek a keretek. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Ismét kiemelt fontossága lehet a lakosság 
hozzájárulásának. Ilyen esetben az állam könnyebben járul hozzá, hiszen lát mögötte egy garanciát 
arra, hogy ez a hitel vissza lesz fizetve. Ezt minden döntési fórumon jó néven veszik. Amit 
Polgármester úr említett, ez az EBR 42 rendszer egy nagyon behatárolt dolog. Jelzem, hogy nem 
feltétlenül van szükség pályázatíróra, mi is meg tudtuk csinálni. A mostani pályázatok teljesen más 
rendszerben kitöltendőek. Más, mint amikor szövegszerűen írtuk ezeket.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egyéb hozzászólás? Két lehetőségünk van, az 
egyik, hogy kiírjuk a pályázatot a másik, hogy nem támogatjuk és nem pályázunk erre, illetve az 
ajánlatkérési eljárást nem folytatjuk le. Aki  a határozati javaslat I. pontját támogatja és nem írna ki 
pályázatot kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 68/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata a „Közbeszerzési tanácsadó kiválas ztása, pályázatíró – tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatásáh oz.” tárggyal kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi bizottsága a határozati javaslat I. 
pontját, mely szerint: 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 
eljárást nem folytat le. 

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pályázatíró - tanácsadói 
közbeszerzési eljárást nem ír ki, mivel annak fedezete nem biztosított. 

támogatja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

4. napirendi pont: A csatorna-beruházás során kelet kezett, adótitoknak min ősülő adatok alóli 
felmentés adása  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : 2013-ban már nyilatkozott arról az önkormányzat, 
hogy nem történt a csatorna beruházás során áfa visszaigénylés. Most ismét találkozunk ezzel a 
megkereséssel.  

Kmetty Károly polgármester : Az akkori képviselő-testület határozatában áfa visszaigénylésről volt 
szó. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Ha nincsen takargatnivalónk, nem lehetne kérni egy igazolást a 
NAV-tól, ezzel kihúzva a méregfogát ennek az ügynek?  

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Egyértelmű lenne ha mondjuk egy igazolást kérnének 
erről, de ők felmentést kérnek az adótitok alól. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Erre az egy sorra nem kérhetünk? 



 5

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Ők adótitok alóli felmentést kérnek, ami azt jelenti, 
hogy Garamszegi Géza úr bármilyen ügyben kutakodhat az önkormányzat dolgain belül. Itt ez a 
probléma. Ha azt kérte volna, hogy adjon ki a bank egy igazolást, hogy nem történt visszaélés, akkor 
ez egy más kategória lenne.  

Szabó István alpolgármester:  Át kellene gondolni azt a lehetőséget, hogy kiadhatnánk erre az egy 
sorra vonatkozóan egy felhatalmazást. Őt ez érdekli, hogy ezen kívül nem adunk beleegyezést, az 
nem. Írjunk neki egy válaszlevelet, hogy igen, arra megadjuk az engedélyt. Bármikor, ha ilyen típusú 
kérése lenne, akkor arra mondjunk nemet.   

Kollár Sándor bizottsági tag:  A NAV levelében egyértelmű, hogy a hozzájáruló nyilatkozatban az 
adózónak meg kell jelölnie, hogy pontosan milyen információ kiadásához járul hozzá, hiszen egy 3 
éves beruházásról van szó. Ha konkrétan meg tudjuk határozni, hogy csatorna beruházással 
kapcsolatban történt-e, akkor én is azt támogatom, hogy adjuk oda. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az előző megkeresésnél történt hasonló. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Akkor nyilatkoztunk, de akkor is felmerült ez a probléma.  

Kmetty Károly polgármester:  A képviselő-testület egy határozatot hozott, hogy a projekt beruházás 
során áfa visszaigénylés nem történt, de nem adott felmentést az adótitok alól.  

Kmetty Károly polgármester:  Nem voltam érintett a korábbi időszakban, én továbbra is 
fenntartanám, hogy nem adnék semmilyen lehetőséget Garamszegi úrnak. Azt javaslom, hogy mondja 
ki a képviselő-testület, hogy sem ÁFA visszaigénylés, sem adójóváírás sem történt, és az adótitok alól 
ne adjunk felmentést. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Nyilatkozatot sem ad ki a NAV, hogy ezzel a beruházással 
kapcsolatban áfa visszaigénylés nem történt? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Csak akkor tud kiadni bármilyen papírt, hogy ha felmentjük az adótitok 
alól. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt szűkíteni. Lehet, hogy azt kell 
mondani, hogy a teljes csatorna-beruházással kapcsolatban adjon ki információt.  

Kmetty Károly polgármester:  Nem az önkormányzathoz folytak be pénzek, hanem a projekt külön 
számlájára. Az önkormányzat nem is tudott volna összevezetni semmit, semmivel.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Minden egyes kifizetésnél és jóváírásnál a BMSK jóváhagyása kellett. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ha jól értettem, akkor az a bizottság javaslata, hogy 
a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak 
minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata 
tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás. Aki ezzel a kiegészítéssel a határozati 
javaslat A) verzióját támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 1 igen szavazattal, 4 ellenszava zattal és 0 tartózkodással nem fogadott el, 
majd kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 69/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata az adótitok alóli felmentés tárgyá ban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy  nem adja hozzájárulását adja ahhoz, hogy  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-
beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, 
hogy Őrbottyán Város Önkormányzata tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás,  a 
Váci Viziközmű-társulatnak kiadja.Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot 
tájékoztassa. 

Nem fogadta el.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki az előbb elmondott kiegészítéssel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat B) pontját támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 70/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata az adótitok alóli felmentés tárgyá ban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-beruházás 
során keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy 
Őrbottyán Város Önkormányzata tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás, a Váci 
Viziközmű-társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot 
tájékoztassa. 

Elfogadja és a képvisel ő-testületnek elfogadásra javasolja.  

5. Napirendi pont: Városi énekkar „ ŐRBOTTYÁN” névhasználatára vonatkozó kérelme 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Erről annyit kell tudni, hogy 2015. január 22-én 
megalakult az őrbottyáni Városi Vegyes Kar, ami leginkább őrbottyáni lakosokból áll. Van egy 
vezetőnk Dohos László a Magyar Honvédség nyugalmazott karmestere. Nem gyors léptekben, de 
bővülget a kar, kb. 15 főből áll. Hosszú távra tervezünk, jelenleg még nem bejegyzett civil 
szervezetként vagyunk jelen. Első fellépésünk a majálison lenne. Egyen pólóban szeretnénk fellépni, 
és szeretnénk kérni, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását az Őrbottyán feliratra. Aki egyetért 
azzal, hogy a városi énekkar pólóján az Őrbottyán név szerepeljen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 71/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata az őrbottyáni városi énekkar névhasználati kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a városi énekkar pólóján az Őrbottyán név szerepeljen. Az engedély a 
tevékenység folytatásának időtartamára szól, elfogadja és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 

6. Napirendi pont: Bartók Béla utcai sportpályán lé vő épület helyiségének büfé üzemeltetése 
céljából pályázat kiírása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A március képviselő-testületi ülésen és a Kulturális 
és Sport Bizottsági ülésén is felmerült ennek kérdése. A képviselő-testület információt kapott arról, 
hogy olyan tevékenységet is folytatott az üzemeltető, amire nem kapott felhatalmazást, ezért úgy 
döntött a testület, hogy szeretné ennek üzemeltetésére pályázat kiírását meghozni, amivel a törvényi 
keretek betartását szeretnénk előrelendíteni. A pályázati felhívás szerint az üzemeltetés 2015. 
szeptember 1-jétől kezdődne. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Próbáltunk egy rövid számítást végezni. Ha most kiírjuk a pályázatot, 
annak legalább egy hónapig kint kell lenni ahhoz, hogy esélye legyen bárkinek is pályázni és a 
pályázati anyagot összekészíteni. Ha sikeres a pályázati kiírás és nem a jelenlegi üzemeltető fogja 
megnyerni, akkor az ő szerződését fel kell bontani, ami 60 nap. Ebben az esetben 2015. augusztus 
23-nál hamarabb az  új büféüzemeltető nem fogja tudni megkezdeni tevékenységét, ezt a dátumot 
felesleges beírni az üzemeltetés kezdetének. Ezért döntöttünk úgy, hogy 2015. szeptember 1-je 
legyen ennek dátuma. Adott esetben ha a mostani, másik helyiséget üzemeletető pályázik és mondjuk 
nyer, természetesen más a helyzet. Akkor kezdődhet az új üzemeltetés korábban, mert akkor közös 
megegyezéssel, „bármilyen” feltételekkel fel lehet mondani a szerződést, akár azonnali hatállyal is. 
Mivel azonban ezt nem tudjuk megmondani, olyan határidőt kellett beírni, ami tartható. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az a kérdés, hogy zártkörű rendezvényt tarthat-e ott a bérlő. Azt 
szeretném elkerülni, hogy bármilyen rendezvény legyen ott, amikor sportesemény van. Ezt le tudjuk-e 
védeni? 

Kmetty Károly polgármester:  Nagyon szeretném, ha a sportegyesület is pályázna és az egészet át 
tudnánk adni nekik működtetésre. Ebben az esetben egymás között oldják meg, hogy mi hogyan 
történik. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha feltételeket szeretnénk kikötni, azt a pályázati kiírásban is fel kell 
tüntetni. Ha a saját érdekeit nézi, akkor nem fog zártkörű rendezvényt tartani, amikor a helyszínen 
mérkőzés folyik. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Két dolog szerepel a kiírásban. Az 5-ös pontban szerepel egy 
kipontozott rész, vagy ne kerüljön bele, vagy javaslatot kellene tenni ennek összegéről vagy legalább 
egy minimális összegről. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ha nem találjuk elegendőnek az összegeket, akkor elállhatunk tőle. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A 10-es pontban van egy elírás, „Eredménytelennek nyilvántartására” 
részt kérem javítani „nyilvánítására” szóra. Az a javaslatom, hogy az 5-ös pontba ne kerüljön havidíj. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor a 8-as pontban a beérkezési határidő van 
kipontozva.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Két opció van, vagy a júniusi rendes testületi ülésen vagy egy 
rendkívüli testületi ülésen fog dönteni erről a pályázatról a képviselő-testület. 2015. június 5, 12.00 óra 
a beadási határidő. Mi azt elkészítjük a beszerzési szabályzat alapján majd elbíráljuk és abból 
készítünk egy előterjesztést, ami 12-én kiküldésre kerül. Ennek pontos ideje: 2015.06.09.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia jegyz ő: Az elbírálás a testületi ülés időpontja lesz. 

Szabó István alpolgármester:  A jelenlegi vállalkozót csak a képviselő-testületi döntés után 
tájékoztatjuk arról, hogy ki lesz írva a pályázat? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Csak a testületi döntés után fogjuk tájékoztatni és az is hozzátartozik, 
hogy nem ugyanarról a helyiségről van szó. 

Szabó István alpolgármester:  A kettő együtt nem fog működni. Úgy van kiírva a pályázat, hogy 
együtt működik, együtt értendő.  

Kmetty Károly polgármester:  Javasolnám, hogy a testület ezt elfogadja 2015. május 29-én. Én 
megfontolás tárgyává tenném, hogy bejelentjük a vállalkozónak, hogy 60 napja van. Ebben az 
időszakban nincsenek meccsek. 2015. június 30-ig szólna a szerződése és 2015. július 1-jétől az új 
vállalkozó fel tud készülni a mérkőzések időszakára, szezonra és így senkit nem ér kár. A döntést 
követően bejelentjük a vállalkozónak, hogy 60 napos felmondási idővel élünk és 2015. június 30-ával 
bezárjuk a jelenleg működő helyiséget. 

Csapó Károly OBCSE elnök : Az év nagy részében a terasz is vendégfogadó térként, hozzá tartozik. 
Azt nem lehet mondani, hogy a teraszt nem használhatják a bérlők. Csak azért mondom, mert eddig 
erről nem esett szó. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi Bizottsági a határozati javaslatot az alábbi 
módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 5) pontban a bérleti díj meghatározott 
összeg maradjon ki. A pályázatok beékezésének határideje 2015.06.05. 12.00. óra. Az ajánlatok 
felbontásának ideje 2015.06.09. Polgármesteri Hivatal. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja 
2015.06.24. Szerződéskötés időpontját elhagyni javasolja a bizottság.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 72/2015. (IV. 21. ) 
számú határozata a Bartók Béla utcai sportpályán ta lálható épület ún. klub helyiségének 
vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából kiírt  pályázatról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vendéglátó-ipari egység 
üzemeltetésére az alábbi pályázatot írja ki, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE 

Őrbottyán Város Önkormányzata a Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 
….) épületében lévő  ……  m² alapterületű helyiség, vendéglátó-ipari egység üzemeltetés céljára 
történő bérbeadására  pályázatot ír ki határozatlan időtartamra. 

1.       Az Ajánlatkér ő adatai  

Ajánlatkérő neve:                      Őrbottyán Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe, posta címe:   2162 Őrbottyán, Fő út 63. 
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Ajánlatkérő telefonszáma:   (28) 360-044 

Ajánlatkérő e-mail címe:    orbottyan@orbottyan.hu 

2.       A pályázat tárgya  

Őrbottyán Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő, Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, 
Bartók Béla utca ….) épületében lévő  ……  m² alapterületű helyiségben vendéglátó-ipari egység 
működtetésére határozatlan idejű pályázatot hirdet. 

3.       A pályázat célja 

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő sportpálya vendéglátó-ipari 
egységének működtetésére. 

4.       A bérleti szerz ődés id őtartama  

2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre. 

5.       A pénzügyi feltételek 

- Ajánlattevő vállalja, hogy a helyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes 
ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden hónap 5. napjáig 
megfizeti.  

- Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérleti 
díjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható 
szerződésszegés esetén felhasználásra kerül. 

- Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett 
megajánlás alapján bírálja el. 

- Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat. 

- 90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék (közüzemi díj, köztartozás) a szerződés azonnali 
felmondását eredményezi. 

- A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket. 

6.       A szerződéskötés feltételei  

- Ajánlattevőnek vállalnia kell az egység megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel 
való ellátását, működési engedélyének megszerzését és a megfelelő és biztonságos működéshez 
szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségen. 

- A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetve a tevékenységre 
vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával. 

- Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja a 
sportpálya szabályzatait és rendelkezéseit. 

- Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés 
folyamatos biztosítását. 

- A bérleményben vendéglátó-ipari egység üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a 
kiíró hozzájárulásával folytatható. 

- A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése 
esetén a szerződés megszűnik. 

- Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az Ajánlattevő kötelessége. 

- Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az Ajánlattevő feladata. 

- Az Ajánlattevő köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni. 

- A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti 
berendezései tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

- Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és 
üzemeltetés folyamatos biztosítását. 
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7.       A pályázat formai és tartalmi követelménye i 

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 63.)  

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bartók Béla utcai sportpálya épületében található büfé 
üzemeltetésére.” 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június  5. 12.00 óra 

A pályázathoz csatolni kell 

-  az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), 

-  a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását, 

-  az Ajánlattevő eddig tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára 
vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, 

-  referenciákat, 

-  a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, 

-  Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek 
betartást, 

8.       A pályázattal kapcsolatos egyéb információ k 

 Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteles kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési 
engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése. 

- A helyiség kizárólag vendéglátó-ipari egységként működtethető. A tevékenység bejelentés 
köteles a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján. 

- A bérleti díj nem tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját. 

- A havi bérleti díj mellett a bérlő köteles megfizetni a szilárd hulladék szolgáltatás díját. 

  

9.   A pályázati kiírás eredménytelensége  

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására. 

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha 

- nem érkezett pályázati ajánlat, 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, 

- az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az 
összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás 
tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,  

- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása is jelentős vagyonvesztéssel járna. 

10.   A pályázat bontása és elbírálása  

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2015. júni us 9.  

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Az ajánlatok elbírálásának tervezett id őpontja: 2015. június 24. 

11.  A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó 

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van; 

- akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn. 

13.  A pályázat érvénytelen, ha  

- a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be; 

- egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 
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Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk. 

 

A pályázat benyújtása el őtt az helyiség megtekintésére lehet őség van. 

Előzetes egyeztetés:   

Nagy Ferenc 

2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Telefon:  

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilá gosítás kérhet ő Őrbottyán Város 
Önkormányzat polgármesterét ől telefonon, illetve személyesen. 

Kmetty Károly polgármester 

Polgármesteri Hivatal 

2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Telefon: 06-28-360-044  

Őrbottyán Város Önkormányzata fenntartja magának a j ogot, hogy a pályázatot – az eljárás 
bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelen nek nyilvánítsa. 

6. Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egyebekben van-e valakinek hozzászólása?  

Mivel több napirendi pont nem volt, Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és az ülést 09.04. órakor bezárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia       Kollár Sándor 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


