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Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati
rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2.

Sport koncepció megalkotása

3.

DECA ULTRATRIATLON verseny támogatása

4.

Egyebek

Kiss László a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Lehoczky Enikő bizottsági tagot kérem fel, aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv hitelesítőről,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 37/2016.
(V. 18.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. május
18-án, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő bizottsági tagot
választja.
Kiss László a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele,
javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 38/2016.
(V. 18.) számú határozata a napirendi pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. május
18-án, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Napirendi pontok
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati
rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2. Sport koncepció megalkotása
3. DECA ULTRATRIATLON verseny támogatása
4. Egyebek
elfogadta.
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és
önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Kiss László a bizottság elnöke: Bizottság részéről van hozzáfűzni való az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs akkor két szavazás lesz, aki a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 39/2016.
(V. 18.) számú határozata az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának
elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága
önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

az

Kiss László a bizottság elnöke: Aki a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 40/2016.
(V. 18.) számú határozata az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az
önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
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2. napirendi pont: Sport koncepció megalkotása
Kiss László a bizottság elnöke: Annyi kiegészítést szeretnék az anyaghoz tenni illetve megemlíteni,
hogy a gazdasági program is beépítésre került a koncepcióba, amiben benne volt a központi óvoda
tornatermének a kibővítése új tornateremmel. Természetesen, mivel ez megépült a koncepcióban ez a
szövegrész már nem aktuális.
Benedek Éva bizottsági tag: Én sok mindent hiányolok a koncepcióból, leginkább a konkrét terveket.
Szerintem szükséges lenne egy intézkedési tervre, ami tartalmazza, hogy mi a cél, ki felel érte és mi a
határidő. Így tisztában lennénk azzal, hogy az elérendő célokat, hogyan lehetne elérni. Hiányolok egy
kis települési sporttörténetet és magának a jelenlegi sportéletnek az alakulását és leírását, tehát a
sportegyesületek bemutatását, hogy egyáltalán jelenleg milyen a sportélet a városban, hogy lássuk
azt, hogy mi az, amin esetleg fejleszteni kell. Én javasolnám, hogy a tennivalókat bontsuk szét
intézményekre, versenysportokra és külön szabadidősportokra. Kategóriánként egy helyzetelemzést
és a célokat, hogy mit szeretnénk elérni az egyes területeken. Szerintem a támogatási rendszert is
jobban ki kellene fejteni.
Kiss László a bizottság elnöke: Említetted Éva az intézkedési tervet, gondolom, arra gondolsz, hogy
konkrétan mikor tervezzük ezt pontosan megvalósítani, hogy ki valósítja meg. Én úgy gondolom, hogy
egy koncepcióban nem lehet konkrétan meghatározni azt, hogy konkrétan mikor, hogyan és milyen
módon fogjuk tudni megvalósítani. Itt egy időintervallum van, amiben tervezünk különböző stratégiai
célokat, fejlesztési irányokat. Nem láthatjuk azt, hogy a 2017-es költségvetésben milyen lehetőségeink
lesznek, hogy milyen pályázati lehetőségeink lesznek. Felelőtlenségnek tartom, hogy most kitűzünk
egy időpontot, amire nem tudunk garanciát vállalni, hiszen nem látjuk, hogy milyen helyzetben leszünk
akkor. A koncepciónak alapvetően a jövővel kell foglalkoznia a sport helyzetének a jelenét és múltját,
azt az eddigi években tapasztaltuk és láttuk és ismertük. 2011-ben lett megalkotva utoljára egy
sportkoncepció, én úgy gondolom, hogy szükség volt már arra, hogy új célokat, kilátásokat helyezzünk
a képviselő-testület elé. Az én megítélésem az, hogy ha ezeknek a felét meg tudjuk valósítani, akkor
az már egy jelentős eredmény a sport terén az elmúlt időszakhoz képest. Sajnálattal kell hozzátenni,
hogyha a gazdasági programot nézzük, amit a képviselő-testület teljes létszáma elfogadott, az abban
szereplő műfüves labdarúgópálya sem fog valószínűleg megvalósulni. Azt is lesöpörtük az asztalról,
figyelmen kívül hagytuk a saját magunk által elfogadott gazdasági programot, ez is jól mutatja, hogy
semmilyen garanciát nem tudunk vállalni arra, hogy ezekből mindent meg tudunk valósítani.
Benedek Éva bizottsági tag: Nekünk kell egy koncepciót elkészítenünk és ehhez fogjuk elkészíteni a
költségvetést. Én azt gondolom, hogy kell egy olyan célnak lennie aminek az irányába elindulunk. A
sporttörténet alatt nem oldalakra gondoltam, hanem a jelenlegi helyzetet kellene leírni, hogy ha az
ország másik végéről olvassa valaki, akkor lássák, hogy miért csináljuk, amit csinálunk és mi az, amit
fejlesztenünk kell.
Kiss László a bizottság elnöke: Ha a sportkoncepciót valakit végig olvasta, konkrétan a stratégiai
célok 12 pontban, a fejlesztési irányok és feladatok is 10 pontban meg vannak fogalmazva, külön
kiemelve az iskolai sporttevékenységeket. Én azt gondolom, hogy igyekeznünk kell megteremteni a
lehetőséget arra, hogy együttműködve tudjuk ezeket a célokat megvalósítani. Amennyiben ezekhez a
célokhoz van kiegészíteni való, azokat nagyon szívesen felteszem szavazásra és, ha a bizottság
támogatja, akkor beépítjük a koncepcióba. Szerintem a már megfogalmazott koncepcióval kellene
foglalkoznunk ezeket az alapvető célokat kellene elfogadnunk és az egyéb olyan célokat, amelyeket a
képviselő-testületnek a közeljövőben szem előtt kell tartani. Én úgy gondolom, hogy ez egy
mankóként szolgál majd a költségvetés tervezésénél. Pénz nélkül semmi nem megy, pénzt kell
ezekhez a célokhoz hozzárendelni és a megfelelő pályázati lehetőségeket ki kell használni.
Benedek Éva bizottsági tag: Nekem az a javaslatom, hogy ezt a sportkoncepciót a testület elé ne
vigyük be, még dolgozzunk, alakítsunk rajta. Szívesen mondok konkrét dolgokat, amin szerintem
javítanunk kellene, de én úgy se szeretném, hogy a testület elé bekerüljön ez. Ahhoz, hogy én
javaslatot tudjak tenni a sportkoncepcióhoz, nekem szükségem van egy alapvázra. Én a bevezetőben
ezt a részt, hogy „Őrbottyán város önkormányzatának kiemelten fontos, hogy a sport és ez által az
egészég megőrzés is elfogadható szinten működjön a településen.”, ezt semmiféleképpen sem írnám
bele. Szerintem az elfogadható szint az a minimum. A jogi szabályoknál az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényt, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt mindenképpen húzzuk ki,
hiszen ezek már régen nincsenek hatályban. Viszont beleírnám a nemzeti sportstratégiát, ami a
felsorolásban nem szerepel. A 4-es pontban „A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi
területén” rész nem igazán tudom, hogy hogyan került ide, nem vagyunk megyei jogú város. A
központi óvoda tornatermét, azt már mondtad, hogy az már meg van építve.
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Semmiféleképpen nem gondolnám, hogy a testnevelő és sportszakemberek alkalmazásába
bármiféleképpen is beleszólhatnánk. Az, hogy a testneveléshez szükséges eszközök beszerzésében
próbálunk segíteni, azzal egyetértek, azt tudom támogatni. Sem a testnevelő tanárok
továbbképzésében, sem az alkalmazásában nem hiszem, hogy nekünk lenne bármi beleszólásunk.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Éva nagyjából mindent elmondott, én még 3.11. pontot úgy
ahogy van kivenném. „Kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása
városunkban” szerintem erre alkalmatlanok vagyunk.
Kiss László a bizottság elnöke: Szerintem merjünk nagyot álmodni. Én nem látok problémát a
bevezető rész szövegében, ha gondolod Éva, akkor kivehetjük.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Ez nem konkrét fogalom, az a szó, hogy elfogadható az nem
mérhető, nem tudni belőle, hogy mi az a szint, amit elszeretnénk érni.
Kiss László a bizottság elnöke: Mikor 900 ezer Ft-ot tervezünk be szétosztani a sportegyesületek
között, akkor én nem tudom, hogy mire számítunk. Én a képviselő-testület hozzáállásában eddig azt
tapasztaltam, hogy nem különösebben kíván erőteljesebben foglalkozni az őrbottyáni sport életével,
mert akkor pénzt is hozzárendelne, segítené és jobban támogatná a helyi sportegyesületeket a
településen. Nem söpörne le egy olyan beruházást, fejlesztést, amit az előző képviselő-testület
elfogadott, és amit beterveztünk még akár a gazdasági programba is, de előtte a költségvetésbe is
beterveztük és egy évvel kitoltuk a megvalósítást, arra hivatkozva, hogy a pénzügyi helyzetünk nem
bírja el, és mégis utána, amikor lett volna rá lehetőség, akkor lesöpörtük az asztalról. Most elő tudjuk
adni, hogy mennyire is fontos nekünk ez a történet a helyi sportban, csak, hogy nem ezt tapasztaljuk
és a sportkedvelő, sport szerető, hobbi szinten, szervezett szinten a sportot űző emberek sem ezt
tapasztalják a településen. Talán a hozzáálláson kellene változtatni.
Benedek Éva bizottsági tag: Én úgy gondolom, hogy a sport támogatása nem abban merül ki, hogy
minél több pénzt adjunk. Tehát a sportkoncepcióban kellene azt a célt, azt a feladatot meghatározni,
aminek az eléréséhez odaadjuk a pénz. Tehát az, hogy csak úgy majd adunk 2 millió Ft-ot és majd
csak jobb lesz, ezt én nem látom támogatásnak. A sportkoncepcióba le kell írni, hogy mi mit
szeretnénk elérni, és mi az, amit szeretnénk, hogy ők elérjenek. Amennyiben a testület látja, hogy
mire adja a pénzt, akkor ők is lehet, hogy többet fognak áldozni rá.
Kiss László a bizottság elnöke: a 2011-es koncepciót, ha végignézed, amit szerintem te is
elfogadtál anno, szerinted mit sikerült megvalósítani?
Benedek Éva bizottsági tag: Sajnálom, a 2011-es koncepciót én nem néztem meg.
Kiss László a bizottság elnöke: Elárulom neked, hogy a töredékét sem sikerült megvalósítani abból,
amit akkor elfogadott koncepcióként a képviselő-testület. Félreértés ne essék, én nem állítom, hogy ez
egy tökéletes koncepció, nyílván lehetnek benne hibák, hogy itt-ott-amott korrigálásra szorul, de én
úgy gondolom, hogy az előző érvényben lévő koncepciókhoz képest lényegesen előre mutató ez a
jelenlegi koncepció. Amennyiben persze, ha van más javaslat és terv és szeretnétek új koncepcióra
benyújtani előterjesztést, én azt elfogadom, a lehetőségetek megvan. Én a magam részéről azzal
semmiféleképpen nem értek egyet, hogy ezt a koncepciót ne tárgyalja a képviselő-testület, e mögött a
koncepció mögött is munka van és én ezt nem tartanám korrektnek.
Benedek Éva bizottsági tag: Én nem mondtam, hogy nincs benne munka, de attól, hogy az előző
nem volt jó, attól még ne legyen az a szint, hogy kicsit jobban csináljuk. Szerintem csináljuk a lehető
legjobban, itt van egy váz, van rá egy hónapunk, tárgyaljuk ezt újra, és úgy kerüljön a testület elé.
Nem sietünk, miért kell ezt most rögtön bevinni a testülethez, miért nem akarjuk ezt még egy kicsit
megigazítani, jobbá tenni?
Kiss László a bizottság elnöke: Én azt gondolom, hogy van még 3 és fél év, majdnem 4 évünk
ebből a ciklusból, nem hiszem, hogy ez nagyon sok idő lenne. Úgy gondolom, hogy ha hosszú távú
célokat akarunk megfogalmazni, akkor igen is időben kell ezeket a lépéseket megtennünk. A tavalyi
évben volt egy felülvizsgálat, egyértelműen kiderült, hogy jelentős mértékű változásokra lenne
szükségé és erre nincs sok időnk. Lehet javaslatokat tenni a későbbiek folyamán is és most is,
többször is elmondtam, hogy mindenkitől várom a javaslatokat, a sportegyesületek is meg lettek
keresve. Volt olyan egyesület, aki adott ötletet a koncepcióhoz, volt aki nem. A lehetőség mindenki
számára adott volt. Én nem vártam, hogy egy-két hét alatt rakjuk ezt össze. Sajnálom, hogy ezek a
javaslatok, ezek a felvetések most kerültek csak elő, hiszen én ezt az elmúlt egy-két hónapban is
vártam mindenkitől. Össze is ülhettünk volna, ahogy mondtad kezdeményezhetted volna. Vártam az
írásos javaslatokat, ettől függetlenül azzal sincs problémám, hogy most beszélünk róla, csak azt nem
tudom elfogadni, hogy miért csak most, hiszen a lehetőség adott volt.
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Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Szerintem Éva jól megfogalmazta, hogy miért csak most.
Szeretett volna látni egy vázat, úgy ahogy én is, és akkor arra tudunk építkezni. Ezt az anyagot
megkaptuk csütörtökön, és én is úgy gondolom, hogy ezt ki kell egészíteni és így tényleg ne vigyük a
testület elé.
Benedek Éva bizottsági tag: Nem tudom mit vártál, ráadásul azt gondolom, hogy a bizottság
elnökének kellett volna összehívni a bizottságot és a sportegyesületeket, hogy beszéljük meg és
egyeztessünk. Nem gondolom, hogy az én dolgom lett volna, hogy kezdeményezzem, hogy üljünk
össze, hiszen ezért te vagy a felelős, mint Kulturális és Sport bizottság elnöke.
Kiss László a bizottság elnöke: Én azt gondolom, hogy meg voltak keresve a sportegyesületek is.
Csapó Károly akkor, mint külsős bizottsági tag felvette a kapcsolatot a sportegyesületekkel. Nem értek
egyet a vázzal kapcsolatosan, azt az előterjesztőnek kell összerakni, abból a nyersanyagból, ami
amúgy rendelkezésére ál, ehhez vártam volna én javaslatokat. A koncepciónak az a lényege, hogy
fejlesztési irányokat konkrét fejlesztéseket soroljunk fel benne, amit meghatározott időszakban
szeretnénk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ez a koncepció ennek megfelel, sajnálom, hogy
nem értünk ebben egyet.
Csapó Károly OBCSE elnök: Egy koncepciónak a tényekre, tapasztalatokra kell alapozni és a
problémák megoldására kell irányt adni. A helyzetelemzéseket, az eredményeket és a hiányosságokat
röviden össze lehet foglalni és ezeket gyorsan hozzá lehet tenni a koncepcióhoz. Voltak komoly
eredmények különböző sportágakban. A Kulturális és Sport bizottság elkészíti ezt a koncepciót, de ez
az önkormányzat és Őrbottyán koncepciója lesz. A koncepcionális döntést azért kell meghozni, mert a
költségvetésben ezekre a célokra építenek. Itt azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat közösen akar
sporttal kapcsolatos feladatokat megoldani, egyesületekkel, civilekkel vagy, ha pályáznak, akkor ad
nekik egy bizonyos összeget és a létesítmény használatot üzleti alapon kezeli. Szerintem elsősorban
a meglévő dolgokra kell építeni, azokat kell erősíteni és megtartani. Úgy gondolom, hogy a bizottság
tegyen javaslatokat a testület számára és legyen ez kiegészítve szerdáig, amiben tudok, nyílván
szívesen segítek.
Kiss László a bizottság elnöke: Károly kicsit azt érzem, mintha most kapcsolódtál volna bele
Őrbottyán sportéletébe és nem tudnád, hogy hogyan állnak hozzá a sportegyesületek az
önkormányzattal való közös munkához. Te tudod a legjobban, hiszen, mint külsős bizottsági tag, te
kaptad azt a feladatot, hogy a koncepció kapcsán keresd meg az érintett sportegyesületeket. Tudod,
hogy ezt a fajta együttműködést nem sikerült kialakítani. A lehetőség az egyesületek előtt is ott volt, a
meghívón a napirendek fel vannak tüntetve. Jelenleg 3,5 millió Ft van elkülönítve a sportra és a civil
szervezetek, alapítványok támogatására. Ebből közel 1 millió az, amit a sportcélú támogatásokra
szeretne költeni az önkormányzat, nyílván azon túlmenően, hogy remélhetőleg biztosítja az ingyenes
létesítményhasználatot. Innentől kezdve azt érzem, hogy nincs miről beszélnünk.
Kiskuti Petra aljegyző: Mikor mi a bűnmegelőzési koncepciót csináltuk, mi alapul vettük azt a
miniszteri rendeletet, ami a helyi esélyegyenlőségi terv készítésére vonatkozó szabályokat
tartalmazta. Alapvetően az egyes koncepciók elkészítésére nincsenek formai előírások, ez az
egyetlen egy van, amire miniszteri rendelet született. Ez abból indul ki, hogy minden fejlesztést
helyzetelemzésre kell alapozni. A helyzetelemzés, ami bemutatja az adott település, jelenleg a sport
állapotát, megfogalmazza a problémákat a helyzetelemzés alapján és erre fűzi fel a fejlesztési
lehetőségeket. Ez a rendelet is kifejezetten kimondja, hogy határozott tartalommal kér egy intézkedési
tervet, ezen problémák megoldására. Tehát egy koncepció valójában kell, hogy stratégiai célokat
tartalmazzon, de végrehajtható csak akkor lesz, ha ahhoz intézkedéseket, konkrét gyakorlatban
végrehajtható intézkedéseket csatol jelen esetben a testület. A koncepcióra építve lehet tervezni a
jövő évi költségvetést.
- Kmetty Károly kiment a teremből 15:48-kor.
Kiskuti Petra aljegyző: Lehetnek olyan intézkedések, amiket belefoglalsz ebbe a koncepcióba, de
adott esetben a költségvetés úgy alakul, hogy ez nem fér bele, de erre való a felülvizsgálat, és ami
olyan volt az törlésre is került. Az ember beismeri, hogy nem jó cél, nem jó intézkedés és mást kell
megfogalmazni, másra van igény. Ez a típusú koncepció egy működő képes, rugalmasan is kezelhető
koncepció felépítés. Amit a kormány jónak tart arra, hogy erre alapuljon olyan koncepció, amire
Európai Uniós pályázaton lehet indulni, akkor az egy települési önkormányzat által saját hatáskörben
elkészített koncepciónál is működőképes lehet.
Kiss László a bizottság elnöke: Értem, köszönöm szépen, ez biztosan így van, de akkor nekem az
volna a kérdésem, hogy egy intézkedési tervbe konkrétan mit tudunk bele írni?
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Akkor 2017 márciusában szeretnénk uszodát? Hogyan tudjuk ezt felelősséggel megtenni és az
intézkedési tervben megfogalmazni?
Kiskuti Petra aljegyző: Elnézést én nem azt mondom, hogy ez a kötelezően alkalmazandó, csak azt
mondom, hogy az végrehajtható, ami konkrét és megfogható. Ha azt mondod, hogy hogyan
vállalhatunk felelősséget azért, hogy legyen uszoda, akkor az egész koncepciónak nincs értelme,
hiszen így is leírtad azt, hogy legyen uszoda.
Kiss László a bizottság elnöke: Alapvetően úgy gondolom, hogy most itt egy jogi megközelítésből
néztük ezt a dolgot, hogy jogilag mire van lehetőség, és hogyan lehetne ezt kialakítani. Én továbbra is
úgy gondolom, hogy ha az életszerűség szempontjából közelítjük meg, akkor a képviselő-testület
számára az tud segítséget nyújtani, hogy ha itt konkrét célok alapján lehet építkezni és pénzt
hozzárendelni a költségvetésben. Illetve ez alapján lehet figyelni, keresni azokat a pályázati
lehetőségeket, melyek ezek megvalósításában segítségünkre lehetnek. Én úgy gondolom, hogy ez
ennek kapcsán eleget tesz. A lehetőség adott, bármely képviselőnek, hogy megtegyen egy javaslatot
egy más típusú sportkoncepcióra, esetleg ehhez a koncepcióhoz kiegészítéseket tegyen. Én azt nem
tudom elfogadni, hogy ezt a jelenlegi sportkoncepció tervezetet most lesöpörjük az asztalról. Én ezt a
javaslatot felteszem szavazásra, hogy vegyük le a napirendi pontok közül ezt. Amennyiben ez nem
kerül elfogadásra, akkor szeretném, végigvenni azokat a javaslatokat, amiket Éva elmondott.
- Kmetty Károly visszajött a terembe 15:53-kor.
Kmetty Károly polgármester: Amikor Csapó Károly külsős tag volt, sok olyan információt tett fel a
facebookra, hogy milyen anyagokat kellene tartalmaznia a koncepciónak. Én úgy gondoltam, hogy
ezen a bázison fog készülni egy koncepció, volt benne helyzetelemzés, voltak benne előremutató
lépések, elég sok ilyen anyag született egyébként. Szerintem, hogy ha ez beépül az anyagba, akkor
tartalmasabb anyag születik. A másik pedig, hogy ha az a döntés születik, hogy ez most ne kerüljön
be a testület elé, akkor várjuk meg a testületi ülésen a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos
döntést. A civil szervezetek kapcsán számos olyan, kifejezetten a sportegyesületekre vonatkozó
gondolatokat fogalmaztunk meg, hogy hogyan lehetne a támogatást, mind anyagi, mint pedig
létesítmény használat szempontjából hasznosítani, lehet, hogy ezt is be lehetne emelni a
koncepcióba, hogy hosszú távon így képzeljük el a működést.
Kiss László a bizottság elnöke: Azt szeretném kérdezni, hogy konkrétan mire gondolsz a
sportegyesületek tekintetében, milyen támogatásra?
Kmetty Károly polgármester: Tegnap este volt egy informális megbeszélés ezzel kapcsolatban.
- Lehoczky Enikő kiment a teremből 15:56-kor.
Kmetty Károly polgármester: Ott beszéltünk arról, hogy a bérbeadási szabályzat kapcsán a
létesítményeket hogyan lehetne a sportegyesületeknek használni. Megfogalmaztam azokat a
pontokat, hogy hogyan lehetne biztosítani adott keretek között az ingyenes használatot, mind
edzésekre, mind bajnoki mérkőzésekre. Én úgy gondolom, hogy célszerű, hogy ez beépüljön a
sportkoncepcióba.
- Lehoczky Enikő visszajött a terembe 15:58-kor.
Kmetty Károly polgármester: Tehát amire gondoltam, hogy a civil szervezetek támogatási összege
mögé betettünk olyan egyéb nem pénzbeli támogatási dolgot, amivel úgy gondoljuk, hogy az
önkormányzatnak kötelezettsége a sportszervezeteket támogatni.
Kiss László a bizottság elnöke: Én nem kívánom visszavonni ezt az előterjesztést, szeretném hogy
a képviselő-testület tárgyaljon erről. Mindenkitől, aki javaslatot tett a sportkoncepcióra azt elfogadom
és együttműködök abban, hogy készítsünk egy újabb sportkoncepciót vagy egy kiegészített
sportkoncepciót, a jelenlegi változathoz képest.
Kmetty Károly polgármester: Amiről én beszéltem, a Csapó Károly által készített anyag, szerintem
nagyon hasznos, és javaslom, mondjuk Keszthely, Püspökladány, Kecskemét sportkoncepciójának a
tartalmi részét. Úgy gondolom, hogy ezek kellő segítséget adhatnak arra, hogy tényleg egy olyan
koncepció szülessen, ami mindenki számára kellő tartalmat, kellő irányt tud kijelölni.
Kiss László a bizottság elnöke: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy Benedek Éva javaslatát,
miszerint a Kulturális és sport bizottság vegye le napirendről Őrbottyán Város Sportkoncepcióját és a
soron következő képviselő-testületi ülésen a testület még ne tárgyalja a sportkoncepciót, aki ezzel a
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 2 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 41/2016.
(V. 18.) számú határozata a Őrbottyán Város Sportkoncepciójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot,
mely szerint a sportkoncepciót a képviselő-testület a májusi ülésen ne tárgyalja, a nem fogadta el.
Kiss László a bizottság elnöke: Ebben az esetben visszatérünk azokra a javaslatokra, amelyeket
Benedek Éva és Lévainé Apagyi Erika jeleztek. Kérlek Éva, hogy a javaslatokat olvasd fel nekünk.
- Batki Gabriella kiment a teremből 16:01-kor.
Benedek Éva bizottsági tag:
- „Őrbottyán város önkormányzatának kiemelten fontos, hogy a sport és ez által az egészég
megőrzés is elfogadható szinten működjön a településen.”szövegrészt a következőre cserélném,
„Őrbottyán város önkormányzatának kiemelten fontos, a sport és ez által az egészég megőrzés
támogatása.”.
- az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt kihúznám és csak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény maradna.
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt szintén kihúznám és maradna a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
- 2.3. 3) megyei és fővárosi önkormányzatok részt vegyük ki, mert nem vonatkozik ránk.
- A 2.3. 4) pontot a megyei jogú várost is.
- A tornaterem bővítését már mondtad, hogy húzzuk ki, mert már elkészült.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:
- Én a 3.11. pontot, úgy ahogy van, kivenném. „Kiemelkedő nemzetközi és országos
sportrendezvények lebonyolítása városunkban”
Benedek Éva bizottsági tag:
- 4.9 „Megfelelő számú, és a városi koncepcióban kiemelten kezelt célok iránt elkötelezett testnevelők,
sportszakemberek alkalmazása”, „A testnevelési órák szakszerű, pontos megtartása”, „A testnevelő
tanárok továbbképzéseken történő részvétele”- ezeket is elhagyni javasolom.
Kiss László a bizottság elnöke: Szóval nekünk nem érdekünk, hogy ilyenek legyenek az iskolában?
Benedek Éva bizottsági tag: Nem erről van szó, hanem arról, hogy nincs semmi beleszólásunk
ebbe, mi arról se tudunk, hogy ha felvesznek egy tanárt, még az igazgatóra is csak véleményt
mondhatunk, ott sincs semmilyen befolyásunk.
- „Az Iskolai Sportkörök és Egyesületek működtetése” az iskola épületén belül működtethetünk, de
iskolait nem.
- „A diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvétel”, ez megint nem a mi
hatáskörünk.
- „A tanulásban akadályozott diákok sportjának fokozott figyelemmel kísérése” – ez azért nem fog
működni, mert nekünk információnk sincs arról, hogy kik azok.
- „A tehetséges tanulók egyesületekbe, szakosztályokba történő irányítása”, - maximum meghívását
lehetne írni.
Kiss László a bizottság elnöke: Gyakorlatilag lassan törölhetjük az egészet.
Benedek Éva bizottsági tag: Az ebben a pontban felsoroltak nem a mi hatáskörünkbe tartoznak.
Kiss László a bizottság elnöke: A felsorolt módosítási javaslatokat befogadom, nem szükséges
ezekről szavazni.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Szeretném kérni, hogy a koncepciónak a helyzetelemzés
részébe kerüljön bele az egyesületek rövid bemutatása.
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Kiss László a bizottság elnöke: Ezt a javaslatot, mint előterjesztő ismét befogadom. Péntekig, meg
fogom küldeni a módosított sportkoncepciót, hogy úgy kerülhessen be a képviselő-testület elé.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: A helyzetelemzésre szerintem is szükség van, hogy tudjuk azt, hogy
honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni.
Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben nincs más javaslat, akkor a sportkoncepciót
szavazásra teszem fel. Aki Őrbottyán Város Sportkoncepcióját a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 2 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testülete Kulturális és Sport Bizottságának 42/2016.
(V. 18.) határozata Őrbottyán Város Sport koncepciójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága Őrbottyán Város
Sport koncepcióját a képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra
3. napirendi pond: DECA ULTRATRIATLON verseny támogatása
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Én szeretnék részleteket tudni a DECA ULTRATRIATLONversenyről.
Kiss László a bizottság elnöke: Egy pályázatot küldtek be nekünk a szervezők.
Benedek Éva bizottsági tag: Ez egy országos verseny?
Kiss László a bizottság elnöke: Ez országos szinten van meghirdetve, Vácrátót és Veresegyház
között lesz megrendezve. Ennek az ultra triatlonnak az a lényege, hogy alapvetően a triatlont is végig
csinálni, ez egy elég embert próbáló feladat, mennyiségben 3x olyan távolságokat tesznek meg, mint
ami meg van határozva a triatlonban.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Lehet azt tudni, hogy mennyi őrbottyáni résztvevő lesz?
Kiss László a bizottság elnöke: Még ezt nem lehet tudni, ez a lehetőség mindenkinek adott, a
Hírmondóban is meg fog jelenni ez a verseny.
Benedek Éva bizottsági tag: Ezt jogilag hogyan működik?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Azt szeretném mondani, hogy a pénzügyi bizottság is tárgyalta ezt az
előterjesztést és ott egy olyan határozat született, hogy kerüljenek kidolgozásra a támogatás részletei,
mert nincsen meghatározva a határozati javaslatban sem. Tehát, hogy milyen formában és mire
nyújtja a támogatást az önkormányzat, kinek. Magával a támogatással egyetértett a bizottság, hogy ez
a verseny érdemes a támogatásra. De nem ilyen formában, ahogy a határozati javaslatban szerepel.
- Kiskuti Petra kiment a teremből 16:22-kor.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Nincsen meghatározva, hogy kinek fizetünk, mire és hogy hogyan fog
a támogatással elszámolni.
Benedek Éva bizottsági tag: A pályázó szervezi a versenyt?
Kiss László a bizottság elnöke: Igen és ők támogatásra pályáztak az önkormányzattól.
- Kiksuti Petra visszajött a terembe 16:22-kor.
Kiss László a bizottság elnöke: Nem értem a pénzügyi bizottság aggályait. Itt egyértelmű, hogy a
pályázó Pánczél Andrea és Hegyesi Tamás, nyílván bankszámlaszámot nem fogok feltűntetni, ha a
képviselő testület ezt elfogadja, akkor az elérhetőségeket, bankszámlaszámot el fogom juttatni,
nyílván készpénzben, hiszen fel lett tűntetve a határozati javaslatban. Ők szervezik ezt a versenyt és
ők, mint szervezők pályáztak ide, én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy nekik kell.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Én utána néztem az interneten a versenynek, ez egy veresegyházi
verseny, Veresegyházon fognak úszni az uszodában, ott fognak futni egy kijelölt területen, és biciklizni
fognak Veresegyház és Vácrátót között 10 napon keresztül. Az fogalmazódott meg a pénzügyi
bizottságban, hogy lehet úgy támogatni egy versenyt, hogy veszünk x karton ásványvizet vagy
megcsináltatjuk az indulóknak a rajtszámot vagy az önkormányzat bérel erre az eseményre mondjuk 3
mobil WC-t.
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Kiss László a bizottság elnöke: A jogi részével kapcsolatosan felmerült kérdéseket abszolút értem,
és köszönöm szépen a pénzügyi bizottság javaslatát. Én úgy gondolom, hogy az 50.000 Ft-ból ők
fogják tudni azt, hogy nekik mire van szükségük ehhez a versenyhez. Ez a verseny keresztülmegy
Őrbottyánon, több napos versenyről van szó, kint lesz a TV is, nyilvánvalóan a támogatók is fel
lesznek tűntetve. Ez csak egy lehetőség, én személy szerint támogatni tudom. Van az
előterjesztéshez még egyéb hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, aki a határozati javaslattal egyetért és a testületnek elfogadásra javasolja, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottságának 43/2016.
(V. 18.) számú határozata a DECA ULTRATRIATLON verseny támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati
javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DECA ULTRATRIATLON
sporteseményt az általános tartalék terhére 50.000 ft-al támogatni kívánja,
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont: Egyebek
Benedek Éva bizottsági tag: Szeretném jelezni, hogy Kihívás napjára Ágival összeállítottunk egy
sportprogramot, ez jövő hét szerdán lesz, reggel 7:30-kor kezdődik és 19:00-ig tart. Külön nevezett az
iskola is és az óvoda is, a miénkben is részt vesznek. Mindenkit szeretettel várunk.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Javasolnám az önkormányzati parkolónak a rendbe tételét, a másik
pedig, hogy próbáljunk meg egy parkolási rendszert kialakítani. Az egy dolog, hogy én nem tudok
megállni, de lehetne egy alkalmazotti parkoló és egy ügyfélparkoló. A parkoló borzasztóan
rendezetlen, úgyhogy én javasolnám a rendbetételét.
Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt
és az ülést 16:29 órakor bezárta.

Kiss László

Lehoczky Enikő

bizottsági elnök

bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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