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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő Testület! 

A bizottság személyi összetételét tekintve az alábbi felállásban működik: 

-Kiss László István   elnök 

-Lehoczky Enik ő   alelnök 

-Benedek Éva    képviselő jogállású tag 

-Lévainé Apagyi Erika   nem képviselő jogállású tag 

-Csapó Károly    nem képviselő jogállású tag 

Mint az már korábban többször említésre került a 2015-ös év elég rendhagyó volt a rendezvényeink 
tekintetében, hiszen a bizottság hathatós közreműködésével számos új rendezvény került 
megrendezésre. Azt gondolom, lehet vitatni, hogy volt ezek közt sikeres és kevésbé sikeres alkalom, 
azt azonban kétség kívül tapasztalhattuk, hogy új színt hoztak városunk közösségi életébe. 
Egyértelműen érezte és észrevette a lakosság a változásra, a jobb közösségi életre irányuló 
törekvéseinket. Ebben az eredményben elévülhetetlen érdeme van a településünkön működő néhány 
egyesületnek, egyházaknak és alapítványoknak. 

Ezúton is köszönjük munkájukat! 

Fontos eredményként említhetem a Kalász testvértelepülésünkkel közösen megpályázott és elnyert 
pénzügyi támogatást, melyet rendezvények lebonyolításához tudunk felhasználni. 

Elvégeztük a meglévő sport koncepció felülvizsgálatát, ami által szintén számos új terv és elképzelés 
került felszínre melyeket az idei évben az új koncepció megalkotásánál hasznosítani tudunk. 

Ugyancsak elkészült a közművelődési koncepció felülvizsgálata, ellenőrizve az eddig végrehajtott 
elemeit illetve az előttünk álló feladatokat. Az új koncepció elkészítése szintén az idei évre van 
beépítve a munkarendünkbe. 

Beszámoló készült a művelődési házak és a műemléknek nyilvánított épületek helyzetéről. Előbbit 
illetően készülőben van egy javaslat, mely a költségvetéssel párhuzamosan kerül tárgyalásra, hogy a 
testület eldöntse mekkora összeget szán a javaslatok megvalósítására. 

Jelentős mértékben közreműködtünk a fűnyíró pályázat megvalósulásában, melyhez az önkormányzat 
adta az önrészt. A karbantartási munkálatok megfelelő színvonalú ellátásában ez fontos előrelépés 
volt. 

A bizottság végezte a közterületek és utcák elnevezésével kapcsolatos előkészítő munkát, amely 
során a lakosság széleskörű bevonásával javaslatot tettünk  az utca és közterület nevekre amit a 
képviselő-testület elfogadott. 

Bizottságunk tagjai az üléseken történő részvételen túl, igyekeztek jelen lenni minél több városi 
eseményen ahol személyesen is tapasztalatokat gyűjthettünk és további ötleteket meríthettünk 
Őrbottyán közösségi életének minél eredményesebb működéséhez. Ide tartozik a civil szervezetekkel 
történő kapcsolat erősítése a közös sikerek megvalósulásának érdekében. 
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Komoly tervekkel és elképzelésekkel indulunk neki a 2016-os évnek és igyekezni fogunk a legjobb 
tudásunk szerint végezni a vállalt feladatainkat, városunk közösségéért! 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, fogadják el a Kulturális és Sport Bizottság beszámolóját! 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2016. (III. 02.) határozata az a 
Kulturális és Sport Bizottság beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális és Sport Bizottság tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.  

 

Őrbottyán, 2016. február 17. 

 

 

 


