
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2015. november 27-én, péntek 7:39 órakor  

megtartott rendkívüli ülésének 

Jegyzőkönyve 

114/2015. (XI. 27.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

115/2015. (XI. 27.) számú határozata a napirendr ől  

116/2015. (XI. 27.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-
testületének a helyi adókról és a helyi adózással ö sszefügg ő egyes kérdésekr ől szóló 24/2012. 
(XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. november 
27-én, péntek 07:39 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Benedek Éva bizottsági tag 

 Kollár Sándor bizottsági tag 

 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 

 Szántó Veronika bizottsági tag 

 Kmetty Károly polgármester 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kiskuti Petra aljegyző 

 Rohfeld Anita jegyzőkönyv-vezető 

  

Igazoltan távol: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással 
összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Kollár Sándor alelnök : Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 4 tagja van 
jelen, Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke jelezte távolmaradását és felkért, hogy 
alelnökként az ülést én vezessem. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Benedek Éva bizottsági tagot. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor, a bizottság alelnöke határozati java slatot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
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 114/2015. (XI. 27 .) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 27-én, 
pénteken 07:39 órakor tartandó rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági 
tagot választja.  

Kollár Sándor alelnök: A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, módosító 
javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor, a bizottság alelnöke határozati java slatot terjesztett el ő a napirendr ől, 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 115/2015. (XI. 27 .) 
számú határozata a napirendr ől  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 27-én, 
pénteken 07:39 órakor tartandó rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
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Napirendi pontok 

1.. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi 
adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása, elfogadja. 

1. 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 

Kollár Sándor alelnök : A Pénzügyi bizottság ülésén az előterjesztő már elmondta az indokait. Van-e 
valakinek kérdése a rendelet-tervezettel, az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincsen, aki 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, az kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. 

Kollár Sándor, a bizottság alelnöke határozati java slatot terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkod ással elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi bizottságának 116/2015. (XI. 27 .) 
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 Ügyrendi bizottsága az Őrbottyán Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-
tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

Mivel több napirendi pont nem volt, Kollár Sándor, az Ügyrendi Bizottság alelnöke 
megköszönte a részvételt és az ülést 07.47 órakor b ezárta. 

 

Kollár Sándor  Benedek Éva 

bizottsági alelnök,  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


