Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának
2016. március 23-án, szerdán 15:04 órakor megtartott ülésének
jegyzőkönyve
30/2016. (III. 23.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
31/2016. (III. 23.) határozat a napirendi pontokról
32/2016. (III. 23.) határozat a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójáról
33/2016. (III. 23.) határozat a civil szervezetek számára kiírt pályázati felhívásról, a civil
szervezetek támogatásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2016.
március 23-án szerdán 15:04 órakor kezdődő üléséről.
Jelen vannak:

Kiss László
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Benedek Éva

bizottsági tag

Csapó Károly

bizottsági tag

Kmetty Károly

polgármester

Szabó István

alpolgármester

Gállné Mezősi Szilvia

jegyző

Takács-Sánta Ágnes
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Rohfeld Anita
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Igazoltan távol:

Lévainé Apagyi Erika

bizottsági tag

Igazolatlanul távol:

Lehoczky Enikő

bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1.

A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2015. évi tevékenységről

2.

Civil szervezetek támogatása

3.

Egyebek

Kiss László a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel
van jelen, határozatképes. Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen, Lehoczky Enikő bizottsági tag később tud megérkezni. Jegyzőkönyv hitelesítésre Benedek
Éva 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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 30/2016. (III.
23.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. március
23-án, szerdán 15:04 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva 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 3 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 31/2016. (III.
23.) számú határozata a napirendi pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. március
23-án, szerdán 15:04 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

Napirendi pontok

1.
A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2015. évi
tevékenységről
2.

Civil szervezetek támogatása

3.

Egyebek

-

elfogadta.

1. napirendi pont: A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2015. évi tevékenységről
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Annyi kiegészítést tennék, hogy a könyvtárban
elektronikusan megy a kölcsönzés, az állomány is folyamatosan kerül fel számítógépes adatbázisba
és az olvasók is felkerültek. Párhuzamosan megy jelenleg a kézi és az elektronikus kölcsönzés.
Lassan csak az elektronikus lesz. A másik kiegészítés pedig az, hogy Benedek Éva képviselő asszony
jelezte nekem, hogy csináljak egy listát a rendezvényekről, ahol fel van tűntetve a látogatók száma,
ezt kiosztottam. Kérdésekre természetesen válaszolok.
Benedek Éva bizottsági tag: Én azért kértem, mert szerintem az év végén ezt át kell majd
gondolnunk még egyszer. Szerintem amennyiben az a néhány rendezvényünk olyan ütős lesz és
olyan létszám lesz, hogy az egy városhoz méltó, akkor lehet, hogy elgondolkodjunk azon, hogy
további rendezvényeket szervezzünk. Vannak olyan rendezvények például a Kommunista diktatúra
emléknapja, ahol a rendezvényen résztvevőkből körülbelül 3 ember külsős, a többiek azok, akik a
műsort adják, vagy akiknek kötelezően ott kell lenniük.
Kiss László a bizottság elnöke: Én úgy gondolom, hogy azoknál a rendezvényeknél, amik inkább
megemlékezések, ott nincs olyan nagyon komoly anyagi ráfordítás. Az én megítélésem szerint, hogy
biztosítunk erre egy lehetőséget, azzal mi nem leszünk kevesebbek, hogy csak 20-30 ember jön el.
Szerintem ezeket a rendezvényeket a létszám miatt nem kéne megszűntetni. A nagyobb
rendezvényeken, mint például a Harangok Napja, ott hány fő szokott lenni?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Körülbelül 400 fő szokott lenni, és ez a fellépőtől is
függ.
Benedek Éva bizottsági tag: Én nem az anyagi ráfordításra gondoltam, biztosan Ágnesnek elég
dolga volt vele, hogy ezt megszervezze és lebonyolítsa. Számomra az a jelzés, hogy 25 jelen lévőből
21 kötelezően van kint, akkor szerintem azt ne csináljuk.
Kiss László a bizottság elnöke: Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az idei évben ez második
alkalommal van megrendezve, az embereknek időt kell hagyni, hogy megszokják, hogy van ilyen
lehetőség.
Szabó István alpolgármester: Azt kellene inkább elérni, hogy a lakosság értékelje, hogy van ilyen
megemlékezés. Szerintem a későbbiekben is fontos ezzel foglalkozni és emlékművet kellene
állítanunk. Azt kell elérni, hogy minél több ember jöjjön el a rendezvényeinkre. Ilyen alapon akkor a
Március 15-ét is le kéne venni, ott a ráfordított munka még nagyobb, sok éve megtartja az
önkormányzat mégse vesznek részt rajta sokan. Ágnes felé lenne még egy kérésem, hogy a
programok reklámja, hirdetése, szervezése, ha picit lehet, akkor előbb történjen meg. Szerintem kicsit
megkésve érkeznek ki ezek a dolgok a lakosság felé, szerintem ezen változtassunk. És szeretném
még azt is, hogy a plakátok nagyobbak és észrevehetőbbek legyenek.
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Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Az első újságban benne voltak a rendezvények, a
honlapokon, facebookon kint vannak, a fényújságra kiszoktak kerülni. A hirdetésekkel tele van a
település, ahova lehet, oda mi kitesszük. Tavaly év végén már a gödöllői kistérség honlapjára is
kikerült az egész éves programtervünk. A környező települések művelődési házaiban is ki szoktuk
rakni. A nagyobb rendezvények megvannak óriásplakátokban is. Vannak még lehetőségek, de azok
nagyobb költségekkel járnak és persze sokszor le is szedik a plakátjainkat.
Szabó István alpolgármester: Én elsősorban azt szeretném, hogy a település lakosaihoz jusson el.
Kiss László a bizottság elnöke: Nekem a személyi állománnyal kapcsolatban lenne kérdésem. Most
van egy hölgy, aki nem könyvtáros, hanem szervező, de ő most egyelőre ideiglenesen van nálunk
ugye?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: Igen, tavaly ügye a könyvtárosunk elment, az ő
státuszára meg van hirdetve jelenleg a pályázat. A takarítónőnk elment nyugdíjba, de a
közalkalmazottaknál a felmondási idő tart még, de már nem kell munkába járnia. Januártól április 30-ig
van ez az ún. sétáló időszak, tehát ez a státusz is foglalt. Tavaly arról volt szó, hogy a GAMESZ fogja
ellátni az intézmények takarítását. Tehát ha a takarítói státusz szabad lesz, akkor oda fog bekerülni
egy szervező. Felmerült, hogy a könyvtáros kolléganőt pótolni kell és így került be a jelenlegi szervező
kolléga megbízási szerződéssel, határozott időre.
Kiss László a bizottság elnöke: A szervezői munkakör mit takar? Azért kérdezem ezt, mert
szerintem nincsenek megfelelően megszervezve, összefogva a rendezvények. Szerintem egy 10 éves
testvérvárosi rendezvényen nem polgármesternek kellene terelgetnie az embereket.
Gállné Mezősi Szilvia kiment a teremből 15:22-kor
Szerintem kell lennie egy embernek, aki ezt az egészet összefogja, aki ért hozzá. Nem tudom, hogy
érzed kell-e ilyen ember vagy a mostani szervező elfogja-e tudni látni ezt a feladatot?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezető: A szervezőnk fog tudni ilyenekben segíteni, ő
rendezvényszervezést tanult. Iskola után került ide, most szerez gyakorlatot is, ő el tudja látni ezeket a
feladatokat.
Csapó Károly bizottsági tag: Egy apró technikai észrevételem van, internetező látogató zenét
szeretne hallgatni az zavaró lehet, szerintem ezt egy fejhallgatóval meglehet oldani.
Kiss László a bizottság elnöke: Valakinek van kérdése ezzel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a beszámolót a testületnek elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 32/2016.
(III. 23.) számú határozata a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a Művelődési Ház
és Könyvtár 2015. évi beszámolóját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont: Civil szervezetek támogatása
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi bizottságon elhangzott pár módosító javaslat.
Gállné Mezősi Szilvia visszajött a terembe 15:28-kor
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A pályázati kiírásban a 4-es pontnak utána fogunk nézni. Az 5. pont 2.
d) pontjánál „a tárgyévet megelőző évről készített beszámolót” szövegrész helyett, az kerül be, hogy
„a tárgyévet megelőző évről vagy az azt megelőző évről készített beszámolót”. Illetve a 14-es pontban
a b) „a támogatás csak a támogatási szerződés megkötése után keletkezett költségekre számolható
el” szöveg, „a támogatás csak a naptári évben keletkezett költségekre számolható el” szövegrészre
módosulna. A c) pontban módosul a dátum 2017. január 15-re. Illetve a 14-es pont aj) pontjában az
utolsó két sor elhagyásra kerülne.
Benedek Éva bizottsági tag: Én a nyomtatványban szeretném javasolni, hogy az egyes számú
mellékletében az „I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI IGÉNY” adatlapnál a második rublikában „A 2016.
évre tervezett tervezet dologi kiadások összege” helyett „A 2016. évre tervezett működési kiadások
összege” szerepeljen.
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Kmetty Károly kiment a teremből 15:31-kor.
Csapó Károly bizottsági tag: Tavaly álltunk át a támogatási rendszerre, ez a jogszabály fenn áll?
Kmetty Károly visszajött a terembe 15:33-kor.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Igen.
Csapó Károly bizottsági tag: Javasolnám, hogy az előterjesztésbe kerüljön bele, hogy a
létesítményhasználatról külön szerződés rendelkezik vagy születik.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ez az előterjesztés nem erről szól, ez az előterjesztés kimondottan a
pályázati kiírásról szól, a 3,5 millió Ft-ról. Most nem az előterjesztés kísérőszövegéről döntünk, én ezt
nem szeretném kiegészíteni semmivel. Ezzel a mondattal újabb kötelezettséget vállalnánk.
Kmetty Károly polgármester: Ezt a kötelezettséget pedig úgy is vállalni kell, a Gamesz
vagyonkezelésébe, az ingatlanok használatánál a Gamesz nyílván szerződést fog kötni azokkal,
akiknek joguk lesz a létesítményeket használni.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ez az előterjesztés nem az egyéb támogatásokról szól ez kimondottan
a civil szervezetek pályázati támogatásáról én azt gondolom, hogy ebbe nem kellene mást belevenni.
Szabó István alpolgármester: Ha jól tudom a vagyonkezelés miatt a civil szervezetek bérleti
szabályzata átkerült a Gameszhez. Azt kérdezném, arra hogy lesz mód és lehetőség, hogy egy
képviselő beleszólhasson, hogy hogyan mérlegeljünk, mi lesz ennek a módja? Esetleg alkotunk egy
egységes szabályrendszert, mikor és hogyan fogunk eljutni idáig?
Kmetty Károly polgármester: Vannak olyan szervezetek, akik függetlenek a bérleti szerződésünktől.
Én javasolnám azt, hogy ha oda kerül dolog, hogy a civil szervezetek pályázatait elbíráljuk, akkor
tartsunk egy informális beszélgetést, ahol megbeszélünk egy feltételrendszert. Igen összefügg a civil
szervezetek létesítményi használata a támogatási dolgokkal. A pályázatokat április 22-ig kell beadni,
szerintem előtte le kellene ülnünk egy informális beszélgetésre. Amikor ez megvan, akkor lehet a
pénzről beszélni.
Szabó István alpolgármester: Mi van azokkal a szervezetekkel akik nem indulnak el a pályázaton,
de használnak önkormányzati ingatlanokat, hogy ők hogy kerülnek benne ebbe a mérlegelésbe?
Kiss László a bizottság elnöke: A létesítmény használat külön kérdés, akik pályáznak azoknál a civil
szervezeteknél figyelembe fogjuk venni az is, hogy részükre biztosítunk-e létesítmény használatot
ingyenesen, fél áron, vagy valamilyen formában, mert azzal már az önkormányzat valamilyen
formában támogatja őket és az adott összeget amit megítélünk nekik, azt befolyásolja. Viszont most a
3,5 millió Ft-ról döntünk, amire nem kötelező egyik civil szervezetnek sem pályázni, ez egy lehetőség,
amit az önkormányzat biztosít.
Kmetty Károly polgármester: Ha van olyan civil szervezet, aki igénybe vesz önkormányzati
ingatlant, létesítményt, akkor azt a támogatás megítélésénél figyelembe kell venni. Egy általános elvet
ki kell dolgozni, úgy gondolom, hogy ebben részt kell vennie a Kulturális és Sport Bizottságnak és a
Képviselő-testületnek. Én javaslom, hogy április 18-án hétfőn 17 órakor legyen megtartva ez az
informális megbeszélés.
Kiss László a bizottság elnöke: Én azt javaslom, hogy legyen ez az alkalom egy rendkívüli testületi
ülés, ahol tanácskozási joggal részt vennének a Kulturális és Sport bizottság külsős tagjai.
Kmetty Károly polgármester: Én inkább az informális megbeszélést javaslom erre az alkalomra,
erről készítünk majd egy összefoglalót, emlékeztetőt, amit mindenki aláír. Abban az esetben, ha nem
jutunk megegyezésre, akkor a testületi ülésen úgy is úgy fogunk szavazni és véleményünket meg
fogjuk tudni indokolni.
Csapó Károly bizottsági tag: Én javasolni szeretném, hogy a megbeszélés előtt kérjük be
mindenkitől a létesítményhasználati igényüket és akkor már konkrét információk lennének azon a
megbeszélésen.
Kmetty Károly polgármester: Szerintem ez nem szükséges, egy másik szemszögből kéne
vizsgálnunk.
Csapó Károly bizottsági tag: Örömömet szeretném még kifejezni az előterjesztésben szereplő
szövegrész miatt. „A képviselő-testület évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is
támogassa azokat a civil szervezeteket, melyek jelentős részt vállalnak a város hagyományőrző,
kulturális, sport, szociális egészségügyi, állatvédelmi feladatainak megvalósításában.”
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Szabó István alpolgármester: Én annyit kérnék, hogy világosan fogalmazzuk meg, hogy miről lenne
szó, hogy azok is értsék, akik most nincsenek jelen.
Kmetty Károly polgármester: Természetesen megpróbáljuk úgy megfogalmazni.
Kiss László a bizottság elnöke: További kérdés? Amennyiben nincs, aki a pályázati kiírást az
elhangzott módosításokkal elfogadja és a testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel
jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 33/2016.
(III. 23.) határozata a civil szervezetek számára kiírt pályázati felhívásról, a civil szervezetek
támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozati
javaslatot, mely szerint
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Civil szervezetek 2016. évi
önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és működő
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. Felkéri a
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
3. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Szeretném tudni, hogy a testvér települési pályázattal dolgoztok?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezetője: Igen, dolgozunk rajta.
Kmetty Károly polgármester: Március 31. a határidő, ha bármi segítség kell, szóljatok, nehogy
kicsússzunk az időből.
Kiss László a bizottság elnöke: Kihívás napjával kapcsolatos rendezvényről szeretnék szót ejteni,
ehhez a rendezvényhez érdemes lenne csatlakozni? Mit gondolnak a bizottsági tagok?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezetője: Április 16-ra volt betervezve a Mozdulni jó nap,
témájában teljesen összevág a kettő, Május 25. a Kihívás napja, ami szerdai napra esik.
Benedek Éva bizottsági tag: Mi mellette voltunk, de ez a szerdai nap nem igazán jó és Április 1-jén
egész nap sportolni fognak a diákok, mert sportnapunk lesz.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezetője: Április 15-én lesz a holokauszt emléknap, a
költészet napja alkalmából is lesz egy előadás, így az egy elég sűrű hétvége.
Kiss László a bizottság elnöke: Én úgy emlékszem, hogy valami 6000 Ft a nevezési díjjal jár ez.
Több kategória van lakosság létszáma arányában, azt mérik majd, hogy kategórián belül melyik az a
két település, akik a legtöbb embert tudták megmozdítani. Akkor Ágnes megkérünk, hogy május 25-re
legyél szíves ezt megrendezni.
Takács-Sánta Ágnes Művelődési ház vezetője: Rendben, akkor ez az időbeni változás be fog
kerülni a Hírmondóba.
Csapó Károly bizottsági tag: Örömmel tapasztalom azt, hogy a létesítmény használatban is
lehetőség van, hogy támogassa az Önkormányzat a civil szervezeteket, egyesületeket. Én úgy
gondolom, hogy a sport közösség alakító, önként vállalt feladat, amit az önkormányzatnak és az
egyesületeknek közösen kell ellátnia és közösen adnak erőforrásokat a feladatok megoldása céljából.
Kiss László a bizottság elnöke: Szerintem az egyesületek támogatása a képviselő-testületen belül is
megoszló. A készülőben lévő sportkoncepció kapcsán ez fontos szempont lesz, ha eredményeket
szeretnénk elérni, akkor ahhoz pénz kell.
Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt
és az ülést 16:12 órakor bezárta.
Kiss László
bizottsági elnök

Benedek Éva
bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő
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