
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 

2015. június 16-án, kedden 8:00 órakor  

megtartott rendes ülésének 

Jegyzőkönyve 

80/2015. (VI. 16.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 

81/2015. (VI. 16.) számú határozat a napirendi pont okról  

82/2015. (VI. 16.) számú határozat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

83/2015. (VI. 16.) számú határozat a helyi közm űvelődésről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotásáról 

84/2015. (VI. 16.) számú határozat az OBCSE-val meg kötött Bartók Béla utcai sportpálya gond-
nokolásával kapcsolatos szerz ődés felbontásáról 

85/2015. (VI. 16.) számú határozat az Tökmag Focisu li SE-vel a Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatos szerz ődés megkötésér ől 

86/2015. (VI. 16.) számú határozat a gondnokolási s zerződés aláírásáról 

87/2015. (VI. 16.) számú határozat a klubhelyiség h asznosítási javaslatairól 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. június 16-
án, kedden 08:00 órakor megtartott rendes üléséről. 

Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  

 Benedek Éva bizottsági tag 

 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 

 Szántó Veronika bizottsági tag 

 Szabó István alpolgármester 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kiskuti Petra aljegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 A nyitott iskolaudvar napirendnél a jelenléti ívet aláírt meghívottak. 

Igazoltan távol: Kollár Sándor bizottsági tag 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom hogy a 
bizottság 4 tagja van jelen, Kollár Sándor jelezte távolmaradását. A bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Benedek Éva bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a jegyző-
könyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 80/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. június 16-án, 
kedden 08:00 órakor tartandó rendes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági ta-
got választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A bizottsági ülés meghívóját és az előterjesztéseket 
mindenki megkapta. A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek mó-
dosítási javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a kiküldött meghívó szerinti napirenddel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a napiren-
di pontokról, melyet a bizottság 4 igen szavazattal , 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadott, majd kihirdette az alábbi határozatot: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 81/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a napirendi pontokat  

Nyílt ülés keretében:  
1.. Megbeszélés az ún. nyitott iskolaudvarról 
2.. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
3.. Önkormányzati rendelet alkotása a helyi közművelődésről 
4.. A Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helyiség hasznosítása  
5.. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 
Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
 
Elfogadja. 

1. napirendi pont: Megbeszélés az ún. nyitott iskol audvarról 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Nyílt ülésünk keretében az első napirendi pont egy 
megbeszélés az ún. nyitott iskolaudvarról. Köszöntöm a meghívott és megjelent vendégeinket. A kép-
viselő-testület május 27-i ülésén elfogadta a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció 2013-2018. 
felülvizsgálatát, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása 
érdekében felkérte Szabó István alpolgármester urat, hogy az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve 
koordinálja a koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. Ebben a kérdésben történt 
egy levélváltás, István átadom neked a szót. 

Szabó István alpolgármester:  Köszönöm. Köszöntök mindenkit és köszönöm, hogy az érintettek 
akár személyesen, akár írásban megtették az észrevételeiket. Már a Közbiztonsági Koncepció elfoga-
dásakor belekerült a koncepcióba ez a kezdeményezés, hogy szeretnénk – főleg a nyári időszakban – 
az iskola udvarát egyfajta játszótérré, közösségi térré átalakítani. Most kísérletet teszünk ennek meg-
valósítására és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a településen lévő összes intézmény, egy-
ház és civil szervezet ebben aktívan részt vegyen, véleményét kifejtse. Szeretnék ismertetni néhány 
visszajelzést. Volt olyan szervezet, egy kétszemélyes alapítvány, akinek a vezetője elmondta, hogy 
nem tudnak segíteni, de egyetértenek a céllal. Az Őrbottyáni Polgári Kör egyetért a kezdeményezés-
sel, június végén tudják megmondani, milyen időintervallumban és milyen formában tudnak segítséget 
nyújtani. Anyagi kereteikhez mérten üdítővel és rágcsálnivalóval támogatnák. Gedeon doktor a kez-
deményezést támogatandónak tartja, személyi támogatást nem tud nyújtani, a közterület-felügyelőt 
kívánja ebbe munkába bevonni, úgy is, hogy a közterület-felügyelet létszámát megemelné. Ezek a 
visszajelzések érkeztek hozzám. Balázsné Gyenes Ildikó igazgatóasszony tett fel kérdéseket: Miért 
nem a sportpályán szervezzük ezt, ahol gondnok is van és már az edzések sem nagyon vannak? Mit 
jelent az „iskoláskorúak” megfogalmazás? Mindannyian ismerjük a helyzetet, hogy egy játszóterünk 
van, ez 10-12 éves gyerekeknek lett létrehozva, a délutáni, esti órákban a fiatalok tönkreteszik az 
eszközöket. A visszajelzések azt mutatják, hogy a kicsik, az óvodáskorúak nem nagyon tudják hasz-
nálni. Ezért gondoltam azt, hogy iskolaudvarra az iskoláskorúakat vonzanánk be. Következő kérdés 
volt, hogy kinek a felelőssége az oda-vissza út, meddig maradhat ott, ki ellenőrzi? A szülő felelőssége, 
hiszen ha a játszótérre kimegy a gyerek, akkor is a szülő a felelős. Nem vesszük magunkra a felelős-
séget azzal, hogy teret biztosítunk a szabadidő eltöltésére. A felelősséget kell hangsúlyozni a közbiz-
tonság és bűnmegelőzés szempontjából, hiszen mindannyian halljuk a híreket a médiumokban. Őr-
bottyán nem fallal védett terület, ezekre oda kell figyelnünk. Már az óvodás korú gyermekeknél is 
nagyfokú agresszió tapasztalható. Úgy gondolom, hogy előre kell terveznünk, 10-15 év távlatára kell 
figyelni, a tendenciákat látva oda kell figyelni ezekre a gyermekekre. Nagy előrelépés a kamerarend-
szer kiépítése. A következő kérdés, hogy mely időszakban lenne nyitva? Alapvetően a délutáni idő-
szakra gondoltunk, a tábor idején nem, de utána 5 órától 8 óráig lenne nyitva. Nyilván attól függ, hogy 
mekkora időtartamról beszélünk, hány hétről, illetve a levelem kiküldésekor még nem lehetett tudni, 
hogy a kamerarendszer milyen szinten lesz kiépítve. Lesz-e szükség mellékhelyiségre? Jogos felve-
tés, de a játszótéren sincs mellékhelyiség. Felvetődött, hogy ki nyitná, zárná az iskolát, ha használnák 
a mosdókat. Úgy gondoltuk, hogy csak az udvart használnák. Felvetődött, hogy az egészet a polgár-
őrség koordinálja. Polgárőrnek lenni nem olyan feladat, hogy csak beugrok egy hónapra, azért hosz-
szabb időben gondolkodunk. Itt szeretném jelezni, hogy elnyertük a „Polgárőr Város” címet, mely az 
önkormányzat, a rendőrség és egyéb közösségek együttműködésének sikerét jelzi, azt, hogy van 
értelme együtt dolgozni. Komlón vesszük át a díjat, mellyel 100 000 forint pénzbeli díjazás is jár. Pol-
gármester úr helyett én fogom képviselni az önkormányzatot. A rend, a közbiztonság csak közös 
munkával és együttműködéssel teremthető meg.  
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A Családsegítő Szolgálat úgy tudna segíteni, hogy szórólapon tájékoztatná a gyermekeket a „nyitott 
iskolaudvar” lehetőségéről, amikor a saját prevenciós programját tartják. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Szeretném, ha most nyitott beszélgetést folytatnánk 
a kérdésről. Én féltem az iskola udvarát, figyelembe véve a játszótér állapotát, hiszen mindannyian 
tudunk a rongálásról. Sok esetben van felnőtt felügyelet a játszótéren és mégis megtörténnek a rongá-
lások, a lopások. Ugyanakkor a kamerarendszer működése és az önként vállalt felügyelet mellett mű-
ködhet. Ezt egy próbaidőszaknak kellene tekinteni, megnézni, hogy van-e rá igény, illetve hogy tudják-
e vállalni önként a felügyeletet. Ezért szeretném kérni a jelenlévők véleményét egy-két mondatban. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Egyszerre hány fő felügyelné a gyermekeket? 

Szabó István alpolgármester:  Én alapvetően 2 emberre gondoltam, de ez attól függ, hogy milyen 
jellegű a támogatás. Például, ha foglalkozást tart, akkor az aktívabb részvételt jelent, mint ha csak 
üdítővel, szendviccsel támogatja. Ez a korosztályok közelítésére is alkalmas lehet. Nem szigorú felü-
gyeletre gondolok, de nem is olyat, hogy valaki beül egy sarokba és újságot olvas. Jelenleg az igé-
nyeket sem tudjuk.  

Göde Sándor Őrbottyáni Polgár őr Egyesület:  A polgárőrség úgy tudja támogatni ezt a kezdemé-
nyezést, hogy amikor szolgálatban vagyunk, akkor a szolgálat alatt sűrűbben járunk az iskola felé. 
Jelenleg sokszor, heti három-négy alkalommal is a rendőrséggel teljesítünk szolgálatot, ezért plusz 
emberünk nincs erre a feladatra. Emellett még a rendezvények is nagy terhet jelentenek. 

Balázsné Gyenes Ildikó igazgató:  Még mindig nem kaptam minden feltett kérdésemre választ. A 
nevelőtestület úgy gondolja, hogy nem az iskola udvara alkalmas erre a célra. Más településeken 
külön hely van arra, hogy kosarazzanak, focizzanak, ping-pongozzanak, felügyelet nélkül. Félünk, 
hogy az iskola udvara tönkremegy, hogy elkopik, szemetet kell szedni, hogy tönkremennek az iskola 
ablakai. Tudjuk, hogy szükség van ilyen helyre, de ez a korosztály, tehát a 10 év felettiek, nem szere-
tik a felügyeletet. Nekik az a fontos, hogy össze tudjanak ülni 4-5-en és ott ne legyen felügyelet, nincs 
rá igényük. Általában olyankor van konfliktus, amikor egy felnőtt beleavatkozott a dolgaikba és nem 
intézhették el egymás között. Én ezt tapasztalom az iskolában is. 

Szabó István alpolgármester:  Az alapfelállás az volt, hogy készítünk a gyermekekkel közösen egy 
„játszóteret”, betonból. Ez egy fix helyen lett volna. A mobileszközök beszerzése nagy kiadást jelent. 
Ennek elmaradása még a múlt ciklus hagyatéka. Hosszabb távú tervekben benne van a szabadidő 
park, ott elférne minden, akkor ez okafogyottá válna. Lehet, hogy rossz oldalról közelítettük meg a 
felügyelet kérdését. Amikor ez a levél íródott, még nem volt tudott, hogy a kamerarendszer szeptem-
ber előtt kiépítésre került. A kamerarendszerrel a rongálások megoldódnak. Féltitek az iskola épületét, 
berendezéseit, de ezek a berendezések az őrbottyáni gyermekeknek épültek. A szülői munkaközös-
ség, az alapítvány, a szülők és az önkormányzat pénzéből és munkájából épültek, ez mindenkié, nem 
csak az iskoláé. Kell valami megoldás és most egyszerűbb kinyitni az iskola udvarát és megpróbálni, 
hogy működik-e a kezdeményezés. Értelmes elfoglaltságot szeretnénk találni a gyerekeknek, akkor ne 
felügyeletről beszéljünk. A Tarsolyos Baráti Kör vállal ebben szerepet, odamegyünk, játszunk a gyere-
kekkel. Esetleg egy tanár is el tud jönni, de akkor nem mint tanár, hanem mint őrbottyáni lakos, egy-
formák az érdekeink. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Szeretném jelezni, hogy ez még nem egy eldöntött 
kérdés. Most azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük. Ha több a negatív oldala, akkor el lesz vetve a 
kezdeményezés és másik lehetőséget keresünk. Sajnos kevés azoknak a száma, akik aktívan részt 
vesznek például a játékok kiépítésében az iskolaudvaron, úgyhogy én attól félek, hogy nehezen fo-
gunk embert találni a hét minden napjára. 

Szabó István alpolgármester:  Nem mondtam, hogy a hét minden napján legyen ilyen. Lehet, hogy 
csak egy héten egy-két napról lenne szó. Ne feltételezzük alapból azt, hogy a gyermekek ellensége-
sek lesznek a felügyelő felnőttekkel szemben. Ha nem lesz igény rá, akkor elvetjük a kezdeménye-
zést. A felelősség kérdéskörén kell elgondolkodnunk. Sajnos nagyon kevés embert tudok már aktivi-
zálni, ezért gondoltam, hogy ha a civil szervezetek is részt vesznek ebben, akkor ők messzebbre elér-
nek, el tudják vinni a hírt a saját szervezetükön belülre. 

Bolyki Miklós diakónus:  A kérdésfelvetést jónak tartom, az egyháznak vannak hasonló tapasztalatai, 
mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Istvánnak felvetettem kérdéseket, javaslatokat. Azt javas-
lom, hogy össze kellene ülni néhány embernek, egy bizottságnak, hogy a kereteket felvázoljuk, mert 
tudni kell, hogy mire keresünk pontosan embereket, miket várunk el tőlük, mi a felelőssége, milyen 
időkeretről van szó, mert csak így tudják az emberek a saját vállalásaikat megtenni. Szűkebb körben 
kellene indítani, így szócséplésnek tartom az egészet. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Egyetértek ezzel, de most egyelőre csak arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy tudják-e támogatni a kezdeményezést. 

Bolyki Miklós diakónus:  Igen, a kezdeményezés jó. Vannak erre jól működő példák az egyház kere-
tein belül is, a konnektor is erről szól. A hogyan kérdésén kellene dolgozni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A következő lépés lenne a keretek meghatározása, 
pl. az időintervallumok meghatározása, a terület valóban megfelelő-e és, hogy mely szervezetekre 
számíthatunk. 

Szabó István alpolgármester:  A továbblépéshez azt kell látnunk, hogy van-e tényleg támogatottsága 
ennek a kezdeményezésnek. Mindenki olyan támogatást nyújtson, amilyet tud. 

Bolyki Miklós diakónus:  A felvetés jó, a helyszínnel sincs baj, de a kereteket, a felelősség kérdését 
rögzíteni kell. Kérdésként merül fel, hogy például milyen formája lenne a jelentkezésnek? Hogyan 
tudja jelezni, hogy részt akar venni ebben? Alá kell írni valamit? Ezeket a kérdéséket ki kell dolgozni. 
Általánosságban akarni nem lehet valamit. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  A szülői munkaközösség elnökeként szólnék. Kicsit úgy érzem, 
hogy a civileknek van egy félelme, hogy hogyan tudnak ők rendet tartani. Nem értek egyet Istvánnal 
abban, hogy azokat a gyermekeket célozzuk meg, akik a jövő bűnözői lesznek. Inkább azokra a 10-14 
éves gyerekekre kell számítani, akik unatkoznak otthon és kosarazni akarnak. Nekem nincs ilyen fé-
lelmem, hogy ezeket a gyerekeket ne tudnánk kordában tartani. Egyeztettem néhány szülővel a kér-
désről, ők azt kérték, hogy legyenek konkrét időpontok. Sajnos hiába van körülbelül 50 szülő a mun-
kaközösségben, általában 5-6 ember az, akivel dolgozni tudok. Felvetették továbbá, hogy azok a civil 
szervezetek vállaljanak felügyeletet, akik támogatást kapnak az önkormányzattól. A magam nevében 
pártolom ezt a kezdeményezést, rám számíthatsz. A szülői munkaközösség felajánlja a maradék üdí-
tőt, vizet. 

Lajtos János lelkész:  Egyetértünk a felvetéssel, de azt látom, hogy a pedagógusoknak van tapaszta-
lata arra, hogy tudják kezelni a gyermekeknél felmerülő konfliktusokat. Biztos van a gyülekezetünkben 
olyan nagymama, aki szívesen elmenne, de nem hiszem, hogy tudná kezelni a 10-15 gyermek együtt-
létéből fakadó konfliktusokat. Az iskolaudvar önmagában alkalmas a gyermekek fegyelmezésére. Ha 
emellett döntenek, akkor az evangélikus egyház tudna segíteni, én magam is vállalnék felügyeletet. 

Balázsné Szalai Katalin óvodavezet ő: A nevelőtestületi ülésén felvetettük ezt a kérdést, elmondtuk, 
hogy mit szeretnénk. A céllal egyetértett a nevelőtestület, a felügyelet és a felelősség kérdése vetődött 
fel. Aki ott felügyeletet vállal az adott időszakra, akkor ki viseli a felelősséget, ha történik valami, pl. 
egymásnak szalad két gyermek, elveszti az eszméletét. Mert a szülő felelősségre vonást fog kezde-
ményezni. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Ha az óvoda udvarán, az óvoda ideje alatt történik egy ilyen, akkor 
kié a felelősség? Mi történik az óvodapedagógussal? 

Balázsné Szalai Katalin óvodavezet ő: Az óvodapedagógus a felelős, jegyzőkönyvet kell felvenni, 
elfogadhatja, feljelentheti, bírósághoz is fordulhat a szülő. Nem arról van szó, hogy szakszerűtlenül 
járt-e el az óvodapedagógus, hanem a szülői hozzáállásról, hogy meddig megy el. Egy óvodai cso-
portban az óvodapedagógus vállalja a felelősséget a gyermekekért, de idegen gyermekekért felelős-
séget vállalni… 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Úgy gondolom, hogy ez egy vitaindítónak jó volt. 
Maradjunk abban, hogy a kezdeményezés jó, az elmondottakat figyelembe véve, üljünk le egy szű-
kebb körben és konkretizáljuk a pozitív és negatív szempontokat, felvetéseket. 

Diamatné Bodák Ildikó óvodai alapítvány elnöke:  Egyetértek azzal, amit Balázsné Szalai Katalin 
mondott. Elsősorban a szülőket kellene megszólítani, hiszen az óvodás gyerekek nem csellengnek az 
utcán, ők felügyelettel vannak az utcán. Szégyen, hogy 50 szülőből csak 5-öt tudunk megszólítani. A 
felügyelet kérdésébe mindenkit bele lehet vonni, a pedagógusokat, a szülőket, a nagyszülőket is. Az 
iskolai szülőket kell belevonni. Ha az alapítvány nem is, én természetesen segítek. 

Csapó Károly OBCSE elnök: A sporttelep évek óta kvázi nyitott udvarként, pályaként működik, van-
nak tapasztalataim. A gondnokolás miatt egy éve közeli tapasztalataim vannak. A fiatalok inkább azt 
viselik el, hogy van ott valaki, egy felnőtt, aki mást csinál, de nem direkte őket kíséri figyelemmel. Én 
szívesen részt veszek egy ilyen megbeszélésen szűkebb keretek között.  

Benedek Lászlóné Kvassay Jen ő Klub vezet ője:  Egyetértek az elképzeléssel, támogatjuk. Mi is 
voltunk fiatalok, akkor nem volt ilyen probléma velünk, eltelt a szünidő, voltak feladataink.  
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Az iskolában, a szülői értekezleten kellene a szülőkkel részletesen megtárgyalni azt, hogy hogyan 
alakul a nyár, hogy telik a szünidő. Szerintem a focipálya jobb helyszín lenne, mint az iskola, mivel ott 
nincs akkora forgalom, van illemhely, ott van hűs rész is. Mi felügyeletet vállalni nem tudunk, mivel a 
korunk miatt már mi is felügyeletre szorulunk, de szendvicsekkel, teákkal szívesen tudjuk támogatni. 

Muzsay Márta Családsegít ő Szolgálat vezet ője:  A kortárs segítőkben nem gondolkodunk? Vannak 
megbízható kamaszok, akik tudnak hatni a kortársaikra. Az ilyen kortárs segítőknek van képzési me-
tódusa, ezekre fel lehetne őket készíteni, például középiskolásokat, hogy kit kellene hívni, kinyithatja 
az udvar, ebben akár a polgárőrség is segíthet. 

Diamatné Bodák Ildikó óvodai alapítvány elnöke:  A felügyelet szó nem illik ide, bezárkózást fog 
eredményezni, a programszervezés fogalom vonzóbb lenne. Erre inkább találnánk embert. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Azt a célt, amit szerettünk volna, elértük: megismer-
tük a véleményeket. Biztos vagyok abban, hogy lesz ennek egy második fordulója, szűkíteni kell a kört 
és ezek figyelembevételével jutnánk valamire. 

Szabó István alpolgármester:  Szeretném, ha Takács-Sánta Ágnest is meghallgatnánk, mert lehet, 
hogy a könyvtár is tudna ebben valahogy segíteni. Egyetértek, nem a felügyelet a jó szó, szervezzünk 
rá programot. Ha ez programszervezés és jogilag tiszta, akkor jönnének-e a pedagógusok? 

Balázsné Szalai Katalin óvodavezet ő: Igen, biztos tudunk találni, de a felelősség ne az övék legyen. 
Ott a kamerarendszer, mindenki saját felelősségre használja az eszközöket.  

Szabó István alpolgármester:  Köszönöm, hogy aktívan részt vettetek ezen a megbeszélésen. Ezt 
idén nyáron szeretnénk megcsinálni. Látok lehetőséget abban, amit Muzsay Márta mond, közösségi 
munka keretében be lehetne vonni a középiskolásokat is ebbe. 

Takács-Sánta Ágnes m űvelődési ház vezet ő: A kezdeményezés jó, felmerült, hogy milyen minő-
ségben lenne ez a kezdeményezés. Ezt az önkormányzat vállalná? Milyen keretei lennének? Ki vállal-
ja a felelősséget? A művelődési házban ketten vagyunk, nagyon sok a rendezvény. Könyveket tudunk 
vinni, bár nem tudom, hogy ez mennyire vonzó. Egy-két alkalmat fel tudunk vállalni munkaidőben, de 
heti rendszerességgel nem tudunk vállalni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Köszönjük a részvételt, lezárom ezt a beszélgetést.  

2. napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetés ének módosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Rátérnénk a következő napirendi pontra. Követke-
zik az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. A költségvetés elfogadása óta tett köte-
lezettségvállalásaink, az év közben realizált bevételek és azok felhasználása, a kiadási előirányzato-
kat érintő feladat átcsoportosítások miatt szükséges az előirányzatok módosítása. Láthatjátok mellette 
a rendelet-tervezetet. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Szabó István alpolgármester: Átvezetésre kerül-e a képviselő-testület ülésére azt a 4 millió forintot, 
ami a szobor pályázatra lett az általános tartalékból elkülönítve? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem, nem kerül átvezetésre, az összeg külön soron marad, ameddig 
ellentétes képviselő-testületi döntés nem születik. Most nincs benne az általános tartalékban, mert 
született egy képviselő-testületi döntés, hogy a pályázatra a fedezetet az általános tartalék terhére 
biztosítja az önkormányzat. Amint születik egy döntés, hogy mégsem, akkor visszavezetjük. 

Szabó István alpolgármester:  Nyilván lesz rá képviselő-testületi döntés, hiszen a szobor pályázaton 
nem indultunk el és nem hozhatunk más döntést. Ez akkor majd a jövő hét után átvezetődik, ugye? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezt majd szeptemberben fogjuk átvezetni, a következő költségvetési 
rendeletmódosításkor.  

Szabó István alpolgármester:  De aki tudni akarja, hogy mennyi a pénzünk van ténylegesen, akkor 
annak hozzá kell tennie ezt a 4 millió forint körüli összeget is. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Érthető az igény, de nekem a képviselő-testület döntése alapján 
át kell vezetnem. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Köszönöm. Amennyiben nincs más kérdés, kérem, 
hogy aki az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításával egyetért, kérem, kézfelemelés-
sel jelezze. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 82/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata az önkormányzat 2015. évi költségv etésének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a helyi közm űvelődésről 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Következő napirendi pontunk önkormányzati rende-
let alkotása a helyi közművelődésről. A rendelet alkotására azért van szükség, mert van ugyan rende-
letünk, de 2006-ban lett elfogadva és ez már nem felel meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak. A 
rendelet-tervezetet Kiskuti Petra készítette, szeretnéd-e az előterjesztést kiegészíteni? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Köszönöm, nem.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban 
van-e valakinek? 

Benedek Éva bizottsági tag:  A közművelődési megállapodást kivel és mire kötjük? Milyen feladatra 
köthető ilyen megállapodás? Elég szigorú előírásokat fogalmaz meg a rendelet. Kötöttünk már ilyen 
megállapodást? Mondjatok egy példát. Például azt mondjuk, hogy rendezze meg a Harangok Napját? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Alapvetően a törvényben meghatározott közművelődési feladatok ellátására 
köthető ilyen megállapodás. Ha van olyan feladat, amit a közművelődési intézményünk útján nem 
tudunk ellátni, akkor arra köthetünk. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Ha van egy rendezvény, amit szeretne ő szervezni, a ma-
gáénak szeretné tudni, akkor azzal a civil szervezettel köthető ilyen megállapodás.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Azért kérdezem, mert a rendelet-tervezet feltételekhez köti pl. két éves 
szakmai tapasztalat. Nem szeretném, ha kvázi saját kardunkba dőlnénk és nem találunk megfelelő 
jelentkezőt. Szerintem ezt akkor, esetileg kellene meghatároznunk. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Akkor az nem közművelődési megállapodás lesz, hanem egy sima megálla-
podás, felkérsz valakit egy bizonyos feladatra, mert neked az tetszik. Ez a tervezet ad egy keretet, 
megadja azt az elvárást, hogy milyen szakmai felkészültség kell a feladatra. Jelezném, hogy a jelen-
legi rendeletünk még ennél is szigorúbb előírásokat tartalmaz. Ez a javaslat a művelődési ház vezető 
asszonnyal le lett egyeztetve. Én azt gondolom, hogy aki vállalja adott esetben egy rendezvény meg-
szervezését, akkor igenis rendelkezzen megfelelő végzettséggel, hiszen sérülhet az önkormányzat 
presztízse és pénze is veszélybe kerülhet. 

Szabó István alpolgármester:  A civil szervezetek kapcsán szeretném kérdezni, ha mi, a Tarsolyos 
Baráti Kör nyerünk egy pályázaton, akkor abból a pénzből támogathatjuk-e belőle a Harangok Napját 
vagy más önkormányzati szervezésű rendezvényt. De a pályázatnál a mi nevünk alatt kellene, hogy 
megjelenjen a rendezvény. Ági erre te azt mondtad, hogy ez így nem lehetséges. De én most úgy 
értelmezem, hogy ez a megállapodás lehetőséget adna erre.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem, ez nem erről szó. Ha te, mint civil szervezet nyersz egy összeget, abból 
az önkormányzatot nem támogathatod, az önkormányzat nem alapítvány. Ha te arra nyersz pályáza-
tot, hogy szervezel egy rendezvényt, akkor az a te rendezvényed lesz, nem egy közművelődési meg-
állapodás keretében az önkormányzati bíz meg téged, hogy szervezd meg. Ez tulajdonképpen egy 
megbízási szerződés egy feladatra. A rendelet azt tartalmazza, hogy a közművelődési szerződés ke-
retében milyen végzettségű személyt vagy szervezetet bízhatsz meg. 

Szabó István alpolgármester: Köszönöm. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egyéb hozzászólás?  

Benedek Éva bizottsági tag:  A 6. § (2) bekezdésében az van, hogy magánszemélyek és jogi szemé-
lyek közművelődési megállapodás keretében vesznek részt, de én azt gondolom, hogy ezekkel az 
önkéntes felajánlásokkal is részt vesznek a közművelődési feladatokban. Arra gondolok, hogy például 
kimegy a térre a négy évszak a téren rendezvényre. 
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Kiskuti Petra aljegyz ő: A rendeletnek azt kell szabályoznia, hogy a közművelődési megállapodásnak 
mik a keretei. Ezt a törvény mondja ki, hogy magánszeméllyel és jogi személlyel köthető ilyen közmű-
velődési megállapodás. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Tehát úgy nem vehet részt, hogy önként felajánlja, odamegy és például 
tócsnit süt. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: De az egy önkormányzati rendezvény.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Az nem közművelődési feladat? Én úgy látom, hogy önkéntesen is 
részt vesznek magánszemélyek és civil szervezetek ezekben a feladatokban. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha közművelődési megállapodás keretében részt veszek, akkor azért kapok 
egy díjazást. De ha én önként úgy döntök, hogy részt veszek egy önkormányzati rendezvényen, akkor 
az nem közművelődési megállapodás. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Bele kell vennünk ebbe a rendeletbe, hogy önkén-
tesen részt veszünk a rendezvényeken? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A 8. § (4) és (5) bekezdésében van szó a pályázati alapokról. A Kultu-
rális és Sport Bizottság ülésén felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudnánk támogatni a könyvtárat, 
felmerült a Könyv Klub lehetősége. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt nem tudnánk-e ide egy új be-
kezdésként felvenni? Külön egy könyvtárfejlesztési alapot, mert ami most a tervezetben van, az csak 
pályázati célra és rendezvények támogatására van. Erre tudna kapcsolódni a könyvbarátok klubja, 
ami arról szólna, hogy akik szeretnek könyvtárba járni, azok önkéntes alapon pénzzel támogatnák a 
könyvtárat, ne kelljen kötelezően pénzt fizetni a könyvtári tagságért. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Én már tulajdonképpen ezt a két bekezdést is feleslegesnek tartottam, ezt 
sem látom célszerűen. Ott van az intézmény költségvetése, annyi pénzt tesz bele a képviselő-testület, 
amennyit akar. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Én, mint magánszemély? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ezt már a múltkor intézményvezető asszony is elmondta, hogy az intézmény 
nem alapítvány, magánszemélyként az intézménynek költségvetési támogatást nem tudsz adni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ha a Művelődési Háznak hoznánk létre egy alapít-
ványt, akkor fogadhatna ilyen jellegű támogatást. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Igen, ahogy az óvodai és az iskolai alapítvány működik.  

Szabó István alpolgármester: A múltkor szó nem volt arról, hogy ezt nem lehet. Azt mondtátok, hogy 
megkeresitek a módját, hogy hogyan lehetne támogatni. Arról beszéltünk, hogy nem jó ötlet bevezetni 
a kötelező tagdíjat és ekkor merült fel a Könyvbarátok Klubja. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Az más. Az egy klub, külön vezetéssel, az nem magának az 
intézménynek jelent bevételt. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akárhány alapot hozott eddig létre az önkormányzat, egyik alapba 
sincsen befizetés. Egyedül a Környezetvédelmi Alapba van befizetés, de azt jogszabály írja elő, hogy 
a talajterhelési díjakat oda kell befizetni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ha nem írjuk bele a rendeletbe, akkor is képezhetünk alapot ezekre a 
célokra? Akkor kivehetjük azt a két bekezdést is. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor az a javaslatod, hogy töröljük a 6. § (4) és (5) 
bekezdését? Van jelentősége? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A mindenkori költségvetés tervezésekor, a képviselő-testület dönthet 
úgy, hogy abban az évben képez egy pályázati alapot a Művelődési Ház költségvetésén belül. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Az előterjesztő ezt be tudja fogadni? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Köszönöm. Amennyiben nincs más kérdés, kérem, 
hogy aki a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelettel egyetért, ezzel a kis módosítással, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 



8 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 83/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata a helyi közm űvelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a helyi közművelődésről 
szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

4. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sporttelep g ondnokolása, m űködtetése, klubhelyiség 
hasznosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2014. június 1-től az OBCSE-t bízta meg az önkor-
mányzat, a képviselő-testület a sportpálya gondnokolásával. Kiss László az elterjesztője ennek az 
anyagnak, aki javaslatot tett a sporttelep jövőbeni működtetésére, a jelenlegi szerződés felmondására 
és új szerződés megkötésére a Tökmag Focisuli sportegyesülettel. Kérdése, hozzászólása a napi-
renddel kapcsolatban van-e valakinek? Csapó Károly véleményét szeretnénk meghallgatni. 

Csapó Károly OBCSE elnöke:  Sem írásban, sem formálisan szóban sem az önkormányzattól, sem 
az egyesületek részéről nem hangzott el érdemi kritika, sőt, semmilyen kritika. Meg kell nézni a pályát, 
ami a legtöbb kritikát kapja, szerintem jó állapotban van. Nyilván sokkal több ráfordítással, rezsikölt-
séggel, munkával természetesen lehetne javítani rajta. Azt még el kell mondanom, hogy nagyon sokat 
gondolkodunk a szerződés azonnal felmondásán, mert nehéz két hónap jön, sok lesz a munka, bár 
kevesebb a takarítás, de több a locsolás, a fűnyírás. Ha szabadulni akarnánk a munkától, akkor benne 
lennénk az azonnali felmondásban, de így érezzük igazságosnak, ezért ha a felmondás mellett dönt a 
testület, akkor mi javasolni fogjuk, hogy a 2 hónapos felmondási időt tartsuk be. Ahhoz, hogy egy mű-
ködő csapatot tartson fenn az OBCSE, ahhoz nagyon fontos nekünk ez a havi ötvenezer forint. A 
munka döntő részét én végeztem, pénzt nem tudok tenni a sportba, de a munkámat igen. Most olyan 
információm van, hogy a Tögmag megbízása december 31-ig szólna, ha két hónapos felmondási idő-
vel számolunk, akkor ezért megfontolnám egy 4 hónapra szóló szerződés megkötését. Arról nem is 
beszélve, hogy napirenden van a sportkoncepció, születtek eddig is és ezek szerint születni is fognak 
olyan egyedi döntések, amik kicsit durván fogalmazva úgymond koncepció nélküliek. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A tegnapi bizottsági ülésen átbeszéltük, hogy az 
önkormányzatnak és a hivatalnak rengeteg más feladata van, ezért egy GAMESZ létrehozása nagy 
terhet levenne a vállunkról. Még nem teljesen világos, hogy milyen formában működne, de többször 
beszéltünk róla, hogy jó lenne, ha januártól működhetne és akkor ez a szervezet átvehetné ezt a fela-
datot, ennek a koordinálását. Ebből a megfontolásból ezért én azt javaslom, hogy bármilyen döntést is 
hoz a bizottság, illetve a képviselő-testület, a döntés az idei év december 31-ig szóljon és hagyjuk 
meg a lehetőséget a gazdasági ellátó szervezetnek, hogy eldöntse, hogy kivel és hogyan szeretné ezt 
a gondnokolást elláttatni. Nem egyértelmű számomra a klubhelyiség használatának kérdése sem. 
Tegnap hallottuk jegyző asszonytól is, hogy volt egy informális megbeszélés a sportegyesületek veze-
tőivel, ahol elmondták, hogy klubhelyiségként szeretnék használni, aztán az is elhangzott, hogy azt is 
szeretnék, ha kereskedelmi egység is működne. Ezért született döntés a december 31-re vonatkozó-
an és jövőre vonatkozóan bízzuk a GAMESZ-re, hogy ő hogyan szeretné csinálni. Úgy gondolom, 
hogy most nem lehet megmondani, hogy mennyire jó döntés négy hónapra megkötni egy szerződést.  

Szántó Veronika bizottsági tag: Fenntartom a tegnapi véleményemet, főleg a GAMESZ alakulásával 
összefüggésben. Nem látom értelmét annak, hogy felmondjuk az OBCSE-vel a szerződést. Komolyta-
lannak tartom egy 4 hónapos szerződés megkötését, hiszen a Tökmag egyesülettől sem várható 4 
hónap alatt érdemi eredmény. Főleg úgy, hogy a tegnapi ülésen az előterjesztés első és egyik legfon-
tosabb pontja – mi szerint a pálya nincsen nyírva és locsolva – megcáfolásra is került. Nagy hőség 
volt az elmúlt hetekben és a pályát tegnapelőtt ellenőrizték, a fű zöld, vagyis locsolták és egyértelmű, 
hogy nem azért, mert kaptak egy információt, hogy jönnek ellenőrizni és locsolni kell. Ebben a hőség-
ben, ha ezt a füvet nem locsolták volna rendszeresen, akkor nem lenne zöld a fű. Vagyis én a szerző-
dés fenntartása mellett szavazok, főleg úgy, hogy januártól megint váltást tervezünk. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Szeretném megkérdezni, hogy a GAMESZ létrehozása milyen stádi-
umban van? Januártól működni tud? Egy szerződés bármikor felbontható, ne azért bontsuk fel, mert 
csak 4 hónapra szólna az új szerződés. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy azért az nem telje-
sen igaz, hogy nem érkezett kifogás a munkával kapcsolatban, hiszen egy bizottsági ülést követően 
együtt mentünk le a sporttelepre, amikor a klubhelyiséget engedély nélkül büféként használták. Akkor 
te is azt mondtad Károly, ennek felelősségét te is elvállalod. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, 
hogy mit kell érteni a 4. pont alatt? Mik azok a javaslatok, amiket nekünk el kellene fogadni? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tegnap elhangzott, hogy terv, hogy január 1-től feláll a GAMESZ. Azt 
látni fogjuk már december elején, hogy indulhat-e és akkor elgondolkodhatunk, hogy meghosszabbít-
juk-e a szerződést. A 4. pont azt takarja, hogy van az előterjesztésben egy felsorolás „Javaslatok a 
sporttelep jövőbeni működtetésére” címszó alatt: gondnokolás, karbantartás, klubhelyiség, sportpálya 
hasznosítás, állagmegóvás, fejlesztés. Itt fel van sorolva három pontban néhány javaslat. A klubhelyi-
ség hasznosításával kapcsolatban nem egyértelmű, hogy mit akarnak a sportszervezetek. Az utolsó 
információm az, hogy a két héttel ezelőtti informális egyeztetésen, ahol jelen volt polgármester úr és 
Kiss László elnök úr, Pócsik Zoltán, Csapó Károly, a sportszervezetek egyhangúan úgy nyilatkoztak, 
hogy klubhelyiségként akarják használni a helyiséget. 

Szabó István alpolgármester:  A tegnapi Pénzügyi Bizottságon mi hangzott el ezzel kapcsolatban?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tegnap Kollár Sándor elmondta, hogy ő több emberrel beszélt és azt 
mondták, hogy a sportszervezetek mégis jobban szeretnék, ha ott büfé működne.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A GAMESZ ötlete nem tegnap merült fel, régóta 
beszél róla a képviselő-testület, polgármester úr is elmondta a várospolitikai fórumon, hogy január 1-
től szeretnék működtetni. Egyetértek, hogy egy szerződés bármikor felbontható. Most a Tökmag 
egyesület megmutathatja, hogy jobban el tudja látni a feladatot. Az egyesületek valóban eltérő véle-
ményeket fogalmaznak meg, egyszer így szeretnék, egyszer úgy. Nem értem, hogy miért nem lehet 
közösen gondolkodni, miért ez a nagy ellenszenv. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ráadásul, amikor kiírásra került a klubhelyiség hasznosítására vonat-
kozó pályázat, akkor előtte a Kulturális és Sport Bizottság többkörös egyeztetést folytatott le azzal 
kapcsolatban, hogy mi az egyesületek elképzelése a klubhelyiség hasznosítására. Azért is került ki-
írásra a klubhelyiség büféként való hasznosítására a pályázat, mert erre volt igény. Szinte még meg 
sem jelent a pályázat és azonnal jöttek az ellenkező irányú információk, jelzések.  

Csapó Károly OBCSE elnöke:  Elnézést kérek, igaza van Benedek Éva képviselő asszonynak. Fel-
hívnám a figyelmet, hogy amikor itt az egyesületekről beszélnek, akkor az OBCSE álláspontja nem 
változott a kérdésben. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor 
egyenként szavaznánk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. Aki egyetért azzal, hogy 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OBCSE-val megkötött Bartók Béla utcai sport-
pálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést felbontsa, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 84/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata az OBCSE-val megkötött Bartók Béla  utcai sportpálya gondnokolásával kap-
csolatos szerz ődés felbontásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az OBCSE-val megkötött 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződés felbontását javasolja  a képvi-
selő-testületnek. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli SE-t bízza meg. A feladat 
ellátásáért az egyesület vezetője felel. Az egyesületet a gondnokolási feladatok ellátásáért 50.000 Ft 
összegű díjazás illeti meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 85/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata az Tökmag Focisuli SE-vel a Bartók  Béla utcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatos szerz ődés megkötésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja  a 
képviselő-testületnek, hogy a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli 
SE-t bízza meg. A feladat ellátásáért az egyesület vezetője felel. Az egyesületet a gondnokolási fela-
datok ellátásáért 50.000 Ft összegű díjazás illeti meg. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A szerződésnek mi lenne a hatálya? Meddig szól-
na? 
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Szántó Veronika bizottsági tag:  A szerződés tervezet az előterjesztés része volt és abban 2019-es 
határidő szerepelt. A Pénzügyi Bizottság ezt módosította 2015-re.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ennél nem szerepelt a határidő, az a másik napirendi pontnál volt. Itt a 
szerződést a jelenlegi szerződés felmondási idejének lejárta után kötjük, de a szerződés lejártáról a 
Pénzügyi Bizottság ülésén sem született döntés. Azt javasoljátok most, hogy a Tökmag Focisulival 
2015-ig kössük meg a szerződést?  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Csapó Károly az előbb azt mondta, hogy azt az 
információt kapta, hogy a Tökmag Focisuli 2015. december 31-ig kapja meg a feladatot. Aki egyetért 
azzal, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
gondnokolási szerződés aláírására, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 86/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata a gondnokolási szerz ődés aláírásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja  a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolá-
si feladataira vonatkozó szerződés aláírására. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a Kulturális és Sport Bizottság Bartók Béla utcai 
sporttelep működtetésével és a klubhelyiség hasznosításával kapcsolatos, az előterjesztésben sze-
replő javaslatait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  0 tartózkodással nem fogadott el, majd kihir-
dette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 87/2015. (VI. 16. ) 
számú határozata a klubhelyiség hasznosítási javasl atairól 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Kulturális és Sport Bi-
zottság Bartók Béla utcai sporttelep működtetésével és a klubhelyiség hasznosításával kapcsolatos 
javaslatait a képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra. 

5. napirend Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Van-e valakinek a napirend keretében kérdése, 
észrevétele? 

Szabó István alpolgármester:  Köszönöm a lehetőséget, hogy megbeszélést tartsunk a nyitott isko-
laudvarról. Szeretném, ha nem felejtődne el ez a cél, mivel a céllal és az elképzeléssel a nagy több-
ség egyetértett. Ha azt tudnánk tisztázni, hogy hogyan legyen kommunikálva a felügyelet, a rendez-
vény, akkor ezen gyorsabban tovább tudnánk lépni, konkrétumot meghatározni. Jó volt az a javaslat, 
hogy határozzunk meg egy adott hetet, osszuk fel a tárgyi és személyi feltételek biztosítását és kísér-
leti jelleggel láthatjuk az eredményt.  

Szántó Veronika bizottsági tag: Én nem érzem, hogy ennek a célnak olyan nagy támogatottsága 
lenne valójában.  

Szabó István alpolgármester:  Lehet, hogy nem sikerül ezzel előrelépnünk, de az én lelkiismeretem 
tiszta, mert legalább megpróbáltuk, hogy lehetőséget teremtsünk a gyerekek nyári elfoglaltságára. 
Nagyon jó lenne, ha a játszótér elemeket meg tudnánk csinálni, de nincs olyan helyszín és a mobil 
eszközöket nem tudjuk megvenni. Sajnos a nagy cégek már kiosztották a támogatási pénzeiket, ezek-
ről lecsúsztunk az idén. Ebben is kell gondolkodnunk. Én azt szeretném kérni, hogy ne felejtődjön el a 
dolog, nézzük meg kísérleti jelleggel, hátha van értelme. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Van-e egyéb észrevétel, hozzászólás? Amennyiben 
nincs, úgy nyílt ülésünket 09:38 órakor lezárom, zárt ülés keretében folytatjuk a munkát. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Benedek Éva 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


