Őrbottyán Város Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának
2016. február 24-én, szerdán 15:00 órakor megtartott ülésének
jegyzőkönyve

18/2016. (II. 24.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
19/2016. (II. 24.) határozat a napirendi pontokról
20/2016. (II. 24.) határozat a Kulturális és Sport Bizottság beszámolójáról
21/2016. (II. 24.) határozat a művelődési házak fejlesztési tervéről
22/2016. (II. 24.) határozat a művelődési házak fejlesztési tervéről
23/2016. (II. 24.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 2017-2019. évekre
24/2016. (II. 24.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
25/2016. (II. 24.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
26/2016. (II. 24.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek használatáról és a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló
22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
27/2016. (II. 24.) határozat az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolójáról
28/2016. (II. 24.) határozat az alpolgármester 2015. évi beszámolójáról
29/2016. (II. 24.) határozat a Tökmag Focisuli SE 2016-2017. évi pályahasználatról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2016.
február 24-én, szerdán 15:00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Kiss László

bizottsági elnök

Benedek Éva

bizottsági tag

Csapó Károly

bizottsági tag

Lévainé Apagyi Erika

bizottsági tag

Kmetty Károly

polgármester
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Gállné Mezősi Szilvia
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Kiskuti Petra
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Balázsné Szalai Katalin
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Kiszely Zoltán
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Muzsay Márta

szakmai vezető

Batki Gabriella

gazdasági vezető 16:25-ig

Takács-Sánta Ágnes

Művelődési Ház vezetője

Rohfeld Anita

jegyzőkönyvvezető

Lehoczky Enikő

bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:

1. A Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi beszámolója
2. A művelődési házak fejlesztési terve
3. Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
4. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2019. évekre
5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a
település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletének módosítása
6. Egyebek
Kiss László a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Lehoczky Enikő jelezte távollétét,
igazoltan van távol. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítésre Csapó Károly 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 18/2016. (II. 24.)
számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. február
24-én, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Csapó Károly bizottsági tagot
választja.
Kiss László a bizottság elnöke: A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele,
javaslata? Én javasolnám a 3. és a 4. napirendi pontokat cseréljük meg. Illetve javaslom felvenni a
Polgármesteri Hivatal beszámolóját illetve az Alpolgármesteri beszámolót a 6., 7. napirendi pontként
és a 8. napirendi pont lenne az Egyebek. Amennyiben a bizottság a napirendi pontokat a
módosításokkal elfogadja, 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 19/2016. (II. 24.)
számú határozata a napirendi pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. február
24-én, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Napirendi pontok
1. A Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi beszámolója
2. A művelődési házak fejlesztési terve
3. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2019. évekre
4. Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a
település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletének módosítása
6. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója
7. Az alpolgármester 2015. évi beszámolója
8. Egyebek
-

elfogadta.
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1. napirendi pont: A Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi beszámolója
Kiss László a bizottság elnöke: Kíván valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Amennyiben nem,
akkor szavazásra teszem fel a Kulturális és Sport Bizottság beszámolóját, aki 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 20/2016.
(II. 24.) határozata az a Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Kulturális és
Sport Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
2. napirendi pont: A művelődési házak fejlesztési terve
Kiss László a bizottság elnöke: Van-e a bizottság tagjainak az előterjesztéshez kérdése,
észrevétele?
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Elolvasva ezt az anyagot, én úgy értelmeztem, hogy ez a
fejlesztési terv teljesen üti azt, amit az önkormányzat betervezet a 2016-os évben, merthogy a
fejlesztési tervben a Pálos kolostor udvarának a kiépítése 2017-re van betervezve, ehhez képest a
költségvetésben pedig 2016-ban ez már be lett tervezve. A másik észrevételem pedig az, hogy láttuk,
hogy 800.000 Ft van betervezve a Művelődési Háznak a felújítására, ehhez képest számos teendő be
lett tervezve a 2016-os évben az általad benyújtott javaslatban. Szerintem a 2016-ra betervezett
Művelődési Ház 1-es pontját, azt mindenféleképpen meg kellene csinálni, a biztonságos parkoló
kialakítást, a Fő út mellett az árok rendbetételét és a zebra felfestését. Ezeket mindenféleképpen
támogatnám.
Benedek Éva bizottsági tag: Én azt szeretném kérdezni, hogy erre a Művelődési Házra akarunk-e
egyáltalán befektetni? Véleményem szerint egy 7000 fős településen egy olyan művelődési házat
toldozgatni, foltozgatni, ami 200 fő befogadására képes, hosszútávon nem éri meg. Én 2016-os évben
azt szeretném, hogy foglalkozzunk vele, a biztonságossá tétel az elengedhetetlen, de egy műszaki
ember, hozzáértő vizsgálja meg, hogy egyáltalán érdemes-e erre az épületre költeni. A Művelődési
Ház elhelyezésére másik megoldást kellene találni. A másik kérdésem lenne, hogy a kettes számú
Művelődési Házzal kapcsolatosan ugye azt tudjuk, hogy az egy műemlékvédelmi épület, tudjuk-e,
hogy csinálhatjuk-e ezeket a munkálatokat egyáltalán? Illetve tudjuk-e, hogy ennek milyen
költségvetési vonzata van, nyílván a műemlékvédelem alatt álló épület felújítása sokkal drágább.
Csapó Károly bizottsági tag: Én másként gondolkozom erről a dologról. Biztonsági szempontból
meg kell csinálni a művelődési házat. Én úgy tudom, hogy az új iskola építése nagyon messze van.
Van reális pályázat, amire már nyújtunk be tervet? Én úgy tudom, hogy az iskola bővítésére 3 terv is
volt több millió Ft-ért, akkor az kárba vész mert új iskola lesz?
Mindenféle fejlesztésekben gondolkozunk például az új iskolával kapcsolatosan is. Tudjuk már, hogy a
régi iskolával mi lenne? Az iskolának van még két-három másik része is, azt már tudjuk, hogy azzal mi
a terv, elképzelés? Az iskola nem egy régi épület, a legrégebbi része is a 70-es években épült,
szemben a művelődési házzal ami a 30-as években lett építve. Nem használjuk ki eléggé a
lehetőségeket a gazdasági és bevételi szempontokat helyezzük előtérbe.
Kmetty Károly polgármester: Nem értem igazán, hogy miről beszélsz. Azt én nagyon fájlalom
egyébként, hogy mint bizottsági külsős tag nem ismered a ciklusnak a gazdasági programját, azt ami
valamennyi intézményünknek meghatározza, hogy a jövőben milyen célra használnánk. Említetted, és
abban igazad van, hogy két-három terv is készült az iskolára. Az új iskolában nem azért
gondolkozunk, mert nincs jobb dolgunk. A gyerekek létszáma nem fér el a jelenlegi iskolában. Valóban
készültek tervek, és a tervek kapcsán a statikusok megállapították, hogy erre az épületre, csak
nagyon komoly költségekkel lehet egy újabb szintet felhúzni. Ennek a költségeit a legutóbbi tervnél is
olyan 600 millió Ft-ra saccolták, és az emelet ráépítés nem oldaná meg a többi problémát, mert az
udvar akkora amekkora, nem oldja meg az étkezőnek a méretét, mert az is akkora amekkora. Tehát
számos kérdést nem old meg. Nem véletlenül készült el tavaly az óvodai tornaszoba, ahol most
elsősök tanulnak, ugyanis az iskolában már nem férnek el. Nem véletlenül próbáljuk kiüríteni a
Központi óvodát, pontosan azért, hogy további két osztálynak helye legyen szeptember 1-jétől, az
óvodában.
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Ha ezek után úgy gondolod, hogy kihasználatlanul van, azt a gondolatmenetet én nem értem. A
Művelődési Házzal kapcsolatban meg én úgy gondolom, hogy szerencsésebb lett volna, ha elnök úr a
költségvetés tervezésekor eljön, elmondja az elképzeléseit, hiszen most van egyfajta ellentmondás a
költségvetésbe betervezett művelődési házakkal kapcsolatos fejlesztésekben és az előterjesztésben.
Én azt javasolnám, hogy tartsuk meg azokat a célokat, amelyek a költségvetésben benne vannak és
vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételek mellett lehet az I. Művelődési Házat olyan állapotba hozni, ami
egy ideig biztosítja még a működést.
Balázsné Szalai Katalin 15:20 bejött a terembe.
A zebra felfestésével kapcsolatosan csak azt tudom mondani, amit eddig is, hogy sajnos az nem úgy
működik, hogy kimegyünk és felfestjük. Ez a terület a közút kezelésében van. Zebra felfestésénél ki
kell építeni a közvilágítást, gyalogos járdaszigetet, védelmi járdaszigetet kell építeni, plusz meg
kellene csinálni a Rákóczi út teljes csapadékvíz elvezetését, ezeket csak együtt lehet kezelni. Ez 60
és 100 millió Ft körüli dolog, amiben a Közútnak kell elsősorban lépnie, mert az út az ő fenntartásában
van. Abban teljesen egyetértek, hogy a parkolási dolgot, amit az elnök úr jelzett a beadványban, azt
meg kell oldani. Azt meg lehet oldani komolyabb befektetés nélkül, hiszen erre a művelődési ház
hátsó udvarán az udvarrész tökéletesen megfelel. El kell bontanunk, vagy át kell alakítanunk azt a
kerítést, ami ott van, így a biztonságos parkoló része megoldható. Az épülettel kapcsolatban, a
Pénzügyi bizottsággal is beszéltünk róla, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy azt a talajvizet, ami a
pincében van, azt milyen eszközökkel lehet onnan elvinni. Ha szigetelési a probléma, akkor az nagyon
sokba kerül, itt nem 1-200.000 ezer Ft-os dologról van szó, ez egy komolyabb előkészülést igényel. A
II. számú művelődési ház, a Pálos, műemlékvédelmi felügyelet alatt áll, hogy ott bármihez
hozzányúlhassunk, ahhoz engedélyeztetni kell, és komoly költségekkel jár. Én azt javasolnám, hogy
tartsuk meg azt, ami az idei költségvetésben van, készüljön november tájékán egy egyeztetett
fejlesztési terv, amit a következő költségvetésbe tudunk tervezni.
Kiss László a bizottság elnöke: Gyakorlatilag az volt a bizottság feladata, hogy készítsen egy
koncepciót a művelődési házak fejlesztésével kapcsolatban, ami az elkövetkezendő, hátralévő néhány
évben, ami ebből a ciklusból hátra van, előttünk álló feladatok lennének. Én ezt a koncepciót
megpróbáltam természetesen az intézményvezető asszonnyal együttműködve összegezni, és előre
bocsájtani egy tervezetet. Ez a tervezet semmilyen elköteleződést nem jelent, sem a bizottság, sem a
képviselő-testület számára. Ehhez a tervezethez el tudja dönteni a képviselő-testület, hogy mennyire
tudja igazítani vagy nem szeretné igazítani a mostani költségvetést. Úgy gondolom, hogy ezzel a
részével még nem vagyunk elkésve, hiszen se elfogadott költségvetésünk, se elfogadott felújítási
tervünk sincsen. Úgy gondolom, hogy amit Erika mondtál én természetesen befogadom, amennyiben
a Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2016-os évben rendbe hozza a II. számú művelődési ház
udvarát, amire ha jól emlékszem 39 millió Ft van a tervezetben, ami szerintem irreálisan magas
összeg. Évának a hozzászólását illetően, hogy kell-e egyáltalán foglalkoznunk ezzel, annyit
mondanék, hogy ha nem kell, akkor kicsit úgy érzem, hogy fölöslegesen dolgoztunk vele. Azt kell
eldöntenünk, hogy milyen összeget szeretnénk ezekhez a 2016-os évben csoportosítni és majd ebből
az összegből kiderül, hogy a fent említett és felsorolt feladatok közül mi az, amit meg fogunk tudni
valósítani. Teljesen egyetértek Polgármester úrral, hogy a zebra felfestése és egyéb dolgok nem
kivitelezhetőek ebben a formában. Kiszely Zoltánnal is egyeztettem ezekről a feladatokról, és
megpróbáltunk nagyságrendileg egy összeget meghatározni, amiből ezek a feladatok, amik úgy
gondolom, hogy égető feladatok, attól függetlenül, hogy lesz-e később új művelődési ház. Most
ezekkel a tényekkel kell foglalkozni, ezek a tények pedig már hosszú évek óta megoldatlanok. Azok,
hogy penészes a fal, beázik a pince, hogy nincs rendes parkoló, nem lehet közlekedni a Fő úton, ha
rendezvény van a művelődési házban, mert olyan szinten elfoglalják az utat az autók. Szerintem
ezeket fontos lenne rendbe tenni, függetlenül attól, hogy lesz-e később önálló művelődési ház vagy
nem. Az iskolával kapcsolatban, ha jól látom be van tervezve 29 millió Ft új iskola tervezésére, ott is
feltehetjük a kérdést, hogy eddig minek költöttünk az iskolára, ha gyakorlatilag úgy is szeretnénk egy
új iskolát. Én ehhez a tervezethez mást igazából nem szeretnék hozzáfűzni, Erikának a javaslatát
befogadom, hogy a 2017-es évről a kettes pontot én áthelyezem akkor a 2016-os évre a II. számú
Művelődési Ház esetében. A Pálos rendházról pedig tisztában vagyunk vele, arról is készült egy
tervezet, ehhez akkor fogunk tudni hozzányúlni, ha egy olyan pályázatot sikerül elnyerni, ami
elegendő pénzt tud biztosítani. Van egy tervezet, az, hogy ezt a tervezetet meg tudjuk-e valósítani ez
a jövő zenéje.
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Benedek Éva bizottsági tag: A testület nem bízta meg a bizottságot ennek az előterjesztésnek az
elkészítésével, ezt a bizottság vállalta be. Nálunk beázik az aula, bízunk benne, hogy 3 év múlva már
új iskola lesz, ha mi azt akarjuk, hogy legyen új iskola, akkor lesz új iskola, ez csak a testületen múlik.
Az I. számú Művelődési Házban minden évben van probléma a vizesblokkal, szerintem ennek nincs
értelme, hogy minden évben hozzányúlunk a vizesblokkhoz. A másik, amit kérdezni szeretnék, hogy
az előterjesztésben szereplő 7 millió Ft-ot honnan szeretnénk megoldani, honnan vesszük el?
Kiss László a bizottság elnöke: Sajnos az a helyzet, hogy szerintem ez nem így működik, hogy ha
akarjuk, akkor lesz új iskola. Ha ez ilyen egyszerűen működik, akkor akarjuk már azt is, hogy a
következő két évben Őrbottyán összes utcájában jó minőségű aszfaltos út legyen. Sok mindent
akarunk, de a lehetőségeink korlátozottak. Mindig van fontosabb, ezt a 7 milliót én az alapján
javasoltam, hogy a műszaki iroda munkatársával egyeztettem. A tavalyi évben több ingatlan vételére
is elköteleztük magunkat a 2016-os év terhére, úgy, hogy nem tudtuk, hogy a 2016-os
költségvetésünk, hogy alakul. Mivel most tervezzük a 2016-os költségvetést és, ha mi elfogadunk egy
összeget, akkor a költségvetés tárgyalásánál annak megfelelően fogunk tudni javaslatot tenni, én
személy szerint fogok is. Amennyiben itt elfogadunk egy összeget a felújításokra, hogy honnan
tudnánk átcsoportosítani, mert nekem van konkrét javaslatom.
Csapó Károly bizottsági tag: Szerintem csökkentsük ezt a 7 millió Ft-ot 4 millió Ft-ra, mert a
költségvetésünk nagyon kemény, sok vonatkozásban egyetértek bizottsági elnök úrral. A műfüves
pályával hogyan állunk ebben az évben, mert én úgy emlékszem, hogy ebben az évben meg lesz
valósítva.
Kiss László a bizottság elnöke: A műfüves labdarúgó pályára vissza fogunk térni a költségvetésnél,
ahogy én láttam nincs betervezve. A 4 millió Ft-os javaslathoz, van valakinek valamilyen
hozzáfűznivalója?
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Károly mondtál egy összeget, hogy 4 millió Ft, az mire? Csak
úgy nem dobálózhatunk összegekkel.
Csapó Károly bizottsági tag: Hát annak egy részére, amit László felsorolt.
Kiss László a bizottság elnöke: Azt kell tudni, ha 2 millió Ft-ot fogadunk el, akkor a felsoroltakból
csak néhány dolgot tudunk megvalósítani.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én úgy gondolom, hogy azt kellene meghatároznunk, hogy mi
az ami a legeslegfontosabb dolog, amire tényleg költenünk kell. Ha úgy tervezünk, hogy az iskola
valóban át fog költözni, legyen ez 2, 3 vagy 4 év múlva, akkor a művelődési ház is át fog tudni
költözni, mindenféleképen előre kell néznünk. Szerintem ne fektessünk bele milliókat csak annyit
amennyire valójában szükség van.
Kiss László a bizottság elnöke: Erre van valakinek valami javaslata, eddig Csapó Károlynak volt
javaslata.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én nem tudok összeget mondani és szavazni, ha nem tudom,
hogy mi mennyibe kerül.
Kiss László a bizottság elnöke: Addig ezt pontosan megtervezni felesleges, amíg nem határozzuk
meg az összeget, ha megvan az összeg, akkor látjuk, hogy mennyit tudunk rá költeni. Ha ebben kérsz
segítséget, akkor én Kiszely Zoltánt kérném meg.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én nem tudom, de én fordítva szoktam gondolkodni. Én nem
pénzben gondolkodok először, és utána, hogy mit tudok abból megcsinálni, hanem, hogy mit kell
megcsinálnom és, hogy az mennyibe kerül.
Kiss László a bizottság elnöke: Fel van sorolva három pont ez 7 millió Ft-ba kerül.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Ez a három pont?
Kiss László a bizottság elnöke: Igen és a zebra felfestését nem vesszük bele. Az jó lenne, de az
megint csak egy álomszerű dolog. Ez a három pont ez nagyságrendileg ennyibe kerül. A költségvetés
még nincs elfogadva, ezt a költségvetést lehet alakítani és formálni a saját terveinknek megfelelően. Itt
volt egy egyeztetés, ahol jelen volt Polgármester úr, Jegyző asszony, Gazdasági vezető asszony és
ez egy általuk készített tervezet. A képviselő-testület fogja ezt eldönteni, hogy ezt el tudja-e fogadni,
hozzányúl, nem nyúl hozzá, ha hozzá nyúl, akkor mennyiben. Akkor, ha egy kicsit előre megyünk,
800.000 Ft van betervezve a Művelődési Ház számára, ez irreálisan alacsony összeg.
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Mellette egy sorral alatta a rendőrség épületének nyílászáróinak ablakcseréje és felújítására 4,9 millió
Ft van betervezve. 4,9 millió Ft-ért egy fél könnyű szerkezetes házat már fel lehet építeni, én ezt
megint irreálisan magasnak tartom. Én innen csoportosítanám át a Művelődési Ház felújításához az
összeget.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a 800.000 Ft mire lett
betervezve?
Kmetty Károly polgármester: Karbantartásra, kis javításra.
Benedek Éva bizottsági tag: 2016-ra maradna a biztonságos parkoló kialakítása, a színpad melletti
tároló bejárati ajtajának cseréje. Ezt miért kell cserélni?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési Ház vezetője: Az ajtó és a keret között van egy nagy rés, ez egy
beriasztott rész ahol a hangtechnikát tároljuk. Tavaly ezek a feladatok fel lettek mérve, a
településüzemeltetés vezetője átnézte és utána készített hozzá egy költségvetést, de a feladatok nem
lettek elvégezve.
Benedek Éva bizottsági tag: Ez belefér a karbantartásba? A színpad penészes, a színpad melletti
tárolók nedvesek, mit tárolunk itt?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési Ház vezetője: A hangtechnikát, télköszöntőhöz a sparheltet, a
sátrakat.
Benedek Éva bizottsági tag: Ez most ugyanaz a helység, aminek az ajtaját cseréljük?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési Ház vezetője: Igen.
Benedek Éva bizottsági tag: A nagyterem falburkolatát miért kell eltávolítani?
Takács-Sánta Ágnes Művelődési Ház vezetője: Folyamatosan potyog a vakolat, a nagyterem alatt
sincs semmi burkolat, és jön fel ott is a nedvesség.
Benedek Éva bizottsági tag: A penészedést a falon hogyan lenne megszűntetni, lemeszeljük és
kész? Vagy az alapot kellene megcsinálni, hogy ne penészedjen tovább?
Kmetty Károly polgármester: A szigetelést kellene megcsinálni, és talajvíz is van ott bőségesen.
Csapó Károly bizottsági tag: Én 3 évig vezettem ezt a házat szerintem az udvarban sem
megoldható a parkolás.
Kiss László a bizottság elnöke: Csapó Károlynak volt javaslata, valakinek van esetleg még valami
javaslata? Amennyiben nincs, akkor Csapó Károly javaslata szerint 4 millió Ft-ot különítsünk el a
2016-os költségvetés terhére, a művelődési házak fejlesztésének terhére a 2016-os évre kitűzött
feladatainak megvalósításához, aki ezzel a javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 2 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem fogadta el, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 21/2016.
(II. 24.) határozata a művelődési házak fejlesztési tervéről
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot,
hogy a művelődési házak fejlesztési tervének 2016-os évben megnevezett feladataihoz, 4 millió
forintot biztosít a 2016-os költségvetés terhére – nem fogadta el.
Kiss László a bizottság elnöke: Ha más javaslat nincsen, akkor az előterjesztésben szereplő
javaslatot teszem fel szavazásra, 7 millió Ft-ot különítsünk el a 2016-os költségvetésben a
művelődési házak fejlesztésére, aki ezzel a javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 2 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem fogadta el, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 22/2016.
(II. 24.) határozata a művelődési házak fejlesztési tervéről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a
határozati javaslatot, mely szerint:
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1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési házak fejlesztési tervéről készült
előterjesztést elfogadja.
2. Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési házak
fejlesztési tervének 2016-os évben megnevezett feladataihoz, 7 millió forintot biztosít a 2016-os
költségvetés terhére.
- a képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra.
3. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2019. évekre
Kiss László a bizottság elnöke: Valakinek van-e kérdése, javaslata ezzel a előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a javaslatot, aki a testületnek elfogadásra
javasolja, kérem, hogy 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 23/2016.
(II. 24.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 2017-2019. évekre
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásáról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Őrbottyán Város
Önkormányzata a 2017-2019. évekre vonatkozóan saját bevételeit és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kmetty Károly polgármester: Annyit szeretnék az előterjesztéshez hozzáfűzni, hogy úgy gondolom,
a szöveges tájékoztató és a mellékelt táblázatok nagyon jó összhangban vannak, áttekinthetőek, jó
költségvetési tervezetet tudtunk a bizottságok és a képviselő-testület elé letenni. Ha bárkinek
bármilyen kérdése van, kérem tegyék fel.
Csapó Károly bizottsági tag: Az egyesületek pénzbeli támogatása jóval kevesebb, mint amennyi
kiadásuk van a bérleti szerződés miatt. Azt tudom mondani, hogy ilyen arányok mellett ezt a tavaszi
idényt még teljesíti a labdarúgó szakosztály, de ilyen feltételek mellett a továbbiakban a működést
nem látják biztosíthatónak, vagyis ez az utolsó információm. Én költségvetést érintő javaslatot tennék,
van olyan egyesület, aki elképzelhetőnek tartana egy olyan működést, hogy a pénzbeli támogatásra
nem is tart igényt, de a sport feladatnak a megoldását együtt képzeli az önkormányzattal. A szervezési
és a konkrét sporthoz kapcsolódó kiadásokat az egyesület fedezi, a létesítményt a tevékenység
folytatásához pedig az önkormányzat biztosítja térítésmentesen.
Takács- Sánta Ágnes kiment a teremből 15:53
Csapó Károly bizottsági tag: Szerintem az egész működés és feladat megosztást gondoljuk újra és
csináljuk másképp.
Kiss László a bizottság elnöke: Van konkrét javaslat?
Csapó Károly bizottsági tag: Ilyen bérleti díjak mellett 1,5-2 millió Ft-tal kellene megemelni a három
egyesület támogatását. Vagy ezt az egész együttműködés dolgot gondoljuk át.
Kiss László a bizottság elnöke: Honnan szeretnéd ezt átcsoportosítani?
Csapó Károly bizottsági tag: Hát ez jó kérdés, egyik forrás lehetne a befolyt bérleti díjak.
Kmetty Károly polgármester: 3,5 millió Ft a civil szervezeteknek, 1,2 millió Ft az polgárőrségnek, 1
millió Ft az egyházaknak.
Kiss László a bizottság elnöke: Amíg gondolkozol rajta, hogy honnan csoportosítsuk át, addig
folytassuk.
Csapó Károly bizottsági tag: Nem tudok rajta gondolkodni.
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Kiss László a bizottság elnöke: Ha nincs konkrét javaslatod, nem tudjuk megszavazni.
Takács- Sánta Ágnes visszajött a terembe 15:57-kor
Kiss László a bizottság elnöke: Az elnyert műfüves labdarúgó pálya pályázathoz az Önkormányzat
által vállalt önrészt, azt a 10 millió Ft-ot javaslom átcsoportosítani a kötelező feladatokhoz. Ezt a Pálos
kolostor udvarkialakítására betervezett 39 millió Ft terhére javaslom átcsoportosítani, a műfüves
labdarúgó pályázat megvalósításához. Ami ugye egy kötelező feladat, egy megnyert pályázatról van
szó, amihez 70% támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség és 30% önrész van az
Önkormányzat részéről. Ez 2015 évben már megvalósulhatott volna, még ez az év van amikor ezt
megvalósíthatjuk. Van egyéb javaslat?
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez miért nem lett
betervezve?
Kmetty Károly polgármester: Több oka is van, az egyik az, hogy látszik, hogy a sportegyesületek,
hogyan állnak hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat 2,5 millió Ft-ot költ arra, hogy a sportpálya
üzemeljen. Arra nem vették a fáradtságot, hogy megkeressenek minket, leüljünk és egyezkedjünk. A
másik pedig az, hogy mi utána néztünk ennek a műfüves pályának, benne van a pályázatban is
egyébként, hogy nem csak arról van szó, hogy 10-11 millió Ft-ot, mint Önkormányzat beleteszünk
ebbe a projektbe. Hanem az előkészítési munkákat is nekünk kell elvégezni, ami több millió Ft és 15
évig fenn kell tartanunk, üzemeltetnünk kell ezt a pályát. Elmondások szerint ezeknek a pályáknak az
élettartamuk 7-8 év, hogy ezt a 15 évet tartani tudjuk a pályázat szerint, még plusz milliókat kell
ráköltenünk. Látszik, hogy a sportpályát mindenki úgy használja, mintha a sajátja lenne. Meg kell tudni
oldanunk például, hogy tényleg olyan felszerelésbe menjenek be erre a pályára az emberek, amiben
nem teszik azt tönkre. Számos ilyen tényező miatt mi úgy gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk bevállalni,
mert nem 10 millióról van szó, hanem lényegesen többről és ez egy hosszú távú kötelezettség
vállalás. Ha már Elnök úr említette a Pálos kolostort, szeretném jelezni, hogy a 30 millió Ft az Áfás
dolog, a tervben is látható, hogy nem csak a belső rész kialakítását, hanem a Damjanich utcának a
rendbetételét és a jelenlegi kerítésnek a meghosszabbítását is tartalmazza ez a költség.
Csapó Károly bizottsági tag: Az egyik mondanivalóm az, hogy ami 39 millió Ft-ba kerül az később is
karbantartásra szorul, az is pénzbe kerül. A másik, hogy én se tudnám támogatni a műfüves pálya
megvalósítását, egyet tudok érteni polgármesterúrral, pedig ez az utolsó év.
Kiskuti Petra kiment a teremből 16:05
Benedek Éva bizottsági tag: Én sem vagyok híve annak, hogy ha valamit beígértünk, akkor arra azt
mondjuk, hogy mégsem, de én azt gondolom, hogy ez a műfüves pályát akkor lenne ésszerű
megépíteni, hogyha ezt ki tudnánk adni valakinek és ebből mondjuk működési bevételünk lenne.
Tekintettel arra. hogy boldog boldogtalannak van már műfüves pályája és senki nem fogja ezt kivenni,
nem fogjuk tudni bérbe adni, ez a mi sportolóinknak nagyon jó lesz, de nekik ott a nagy pálya, nem
látom hasznát a dolognak.
Kiss László a bizottság elnöke: Nem tudom, hogy van-e értelme ugyanazokat a dolgokat körbefutni.
Azzal kapcsolatban, hogy a településnek szüksége van műfüves pályára vagy nincs szüksége. Én úgy
gondolom, hogy ez már egy eldöntött végzés, van egy hatályos képviselő-testületi döntés, igaz, hogy
nem ez a képviselő-testület hozta ezt a döntést.
Kiskuti Petra visszajött a terembe 16:07
Kiss László a bizottság elnöke: Én úgy gondolom, hogy ez a fajta eljárás törvényi szempontból sem
megfelelő, ha ezt a képviselő-testület nem tervezi be a költségvetésbe, azt úgy gondolom, hogy az
törvényileg sem állja meg a helyét. Hiszen van egy megnyert pályázat, hozzáteszem nem értek egyet
Polgármester úrral, lehet nem egy pályázatot olvastunk, én elég sokat dolgoztam ennek a pályázatnak
a kidolgozásánál és nincs benne ilyen tétel, hogy az előkészítést is nekünk kell elvégezni.
Kiskuti Petra kiment a teremből 16:07
Kiss László a bizottság elnöke: Tehát ez a 10 millió az önkormányzat részéről ez a teljes
beruházást lefedi. Azon túlmenően, nyílván lesz egy fenntartási költsége, de szintén egy olyan
beruházásról beszélünk, ami ugyanúgy bevételt hoz vagy hozhat az önkormányzat számára, ha az
megfelelően van működtetve és üzemelve. Nyílván a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is lesz pár
szava a dologhoz, hiszen nagyon sokan pályáztak erre a lehetőségre.
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Kiskuti Petra visszajött a terembe 16:08
Kiss László a bizottság elnöke: Továbbiakban nem értem, hogy miért toltuk ki ezt a 2016-os évre,
arra hivatkozva, hogy a tavalyi költségvetésbe nem tudnánk biztosítani és nehézségeket jelentene. Én
jogilag utána fogok nézni, mert úgy gondolom, hogy ez így törvényileg nem megfelelő és nem
kivitelezhető. A magam részéről szavazásra teszem fel a javaslatot amennyiben nincs más javaslat
ezzel kapcsolatban.
Kmetty Károly polgármester: Bármikor leülök és megnézem Képviselő úrral a pályázati anyagot, a
pályázati kiírást, mert benne van a pályázatban, hogy az előkészítő tevékenység az önkormányzatot
terheli. Tavaly mikor ez szóba került, megint csak az volt a fő gond, hogy a költségvetésünkben egy
ilyen tétel nem igazán állt meg, a tavalyi év ráerősített arra, hogy ennek a műfüves pályának a
hasznosításával körülbelül ugyanolyan problémák lesznek, mint a sportpályának a hasznosításával.
Természetesen, ha a testület úgy dönt és megmondja a forrást, hogy honnan csoportosítsunk át,
akkor rendben. Én jogilag nem látom akadályát, nem tehetik kötelezővé az önkormányzat számára a
pálya megépítését. Megnyertünk egy pályázatot, ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is kell csinálni.
Kiss László a bizottság elnöke: Nem hiszem, hogy az előkészületi munkát nem fedezi ez a 10 millió
Ft-os összeg. Egyébként néhány 100.000 Ft, ami a pályázáshoz szükséges volt, az már benne van
ebben a pályázatban az Önkormányzat részéről, így az akkor kidobott pénz lesz az ablakon.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e
következménye, ha nem építjük meg? Jár valamilyen költséggel, vagy a szerződésben ez nincs
benne?
Kmetty Károly polgármester: Nincs megkötve a szerződés, a szerződésben kellene vállalnunk, hogy
15 évig működtetjük a pályát.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Pályáztunk, nyertünk, kaptunk egy értesítést. A nevezési díjat
természetesen bukjuk ebben az esetben.
Kiss László a bizottság elnöke: Településüzemeltetési szempontból milyen üzenete van annak,
hogy az önkormányzat azt hangoztatja, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk, az
önkormányzat gyakorlatilag szembe megy a saját döntésével. Egy megnyert pályázatot a lehetőség
kapujában nem használ ki és visszafordul, gyakorlatilag kettőt előre lépünk és hármat vissza. Ennek
abszolút nincs jó üzenete a lakosság felé. Én úgy gondolom, hogy településpolitikai szempontból sem
egy jó döntés.
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Szerintem egy fontossági sorrendet kell kialakítanunk.
Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben nincs más javaslat szavazásra teszem fel a javaslatot,
miszerint a Bartók Béla utcai műfüves pályának a megvalósításához csoportosítson át a képviselő
testület 10 millió Ft-ot a Pálos kolostor udvarkialakításának terhére, a 39 millió Ft-ból 10 millió Ft-ot.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 2 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem fogadta el, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 24/2016.
(II. 24.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot,
hogy a 2016. évi költségvetésben a Bartók Béla utcai sportpályán megépítendő a műfüves pályának a
megvalósításához csoportosítson át a képviselő-testület 10 millió Ft-ot a Pálos kolostor
udvarkialakítására betervezett a 39 millió Ft terhére – nem fogadta el.
Kiss László a bizottság elnöke: A költségvetéssel kapcsolatban, van-e még kérdés, indítvány,
javaslat? Amennyiben nincs akkor szavazásra teszem fel a költségvetést. Aki az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek lefogadásra 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 fogadta el, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 25/2016.
(II. 24.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága, az Őrbottyán Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek nem
javasolja elfogadásra.
5. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Szabó István alpolgármester: Ha kérdés van, szívesen válaszolok, szerintem jól kifejtettem a
témakört az előterjesztésben. A tapasztalatokból fogjuk látni, hogy hogyan is működik majd ez a
dolog.
Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazásra teszem fel, aki a
rendelet módosítással egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 26/2016.
(II. 24.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója
Kiss László a bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? Aki a
beszámolót 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 elfogadta, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 27/2016.
(II. 24.) számú határozata az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az Őrbottyáni
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
7. napirendi pont: Az alpolgármester 2015. évi beszámolója
Kiss László a bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? Aki
elfogadásra javasolja az alpolgármesteri beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 28/2016.
(II. 24.) határozata az alpolgármester 2015. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
alpolgármester tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kulturális

és

Sport

Bizottsága

az

6. napirendi pont: Egyebek
Kiss László a bizottság elnöke: Egyebekben van valakinek valami mondanivalója?
Csapó Károly bizottsági tag: A magam részéről javaslom, hogy a sportkoncepcióban szerepeljen a
korábbi feladatvállalási, feladat megosztási rendszer, semmi reagálást nem kaptam, a bérleti díj és
támogatások átgondolását javasolnám. Illetve javasolnám, hogy a bizottsági ülések és a testületi
ülések hanganyaga kerüljön fel a honlapra.
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Szabó István alpolgármester: Görgetjük ezt a három egyesületes dolgot, ha elhangzott részetekről
egy ilyen felajánlás vagy van egy ilyen elképzelés, hogy szeretnétek együttműködni az
önkormányzattal, akkor azt tegyétek meg. Ne így, hogy valaki üzen veled valamit, keressétek meg
Polgármester urat, keressétek meg a bizottságot, a képviselő-testületet. Szerintem ne egyenként
szólítsátok meg az embereket, egy egységes álláspontot képviseljetek és gyertek el és mondjátok el.
Csapó Károly bizottsági tag: Én úgy tudom, hogy az egyesületek között nincs probléma, csak
abban, hogy hogyan viszonyuljunk az önkormányzathoz, a működéshez. Van olyan egyesület, akinek
az együttműködését aligha lehet kétségbe vonni, másrészt én most, mint bizottsági tag, mint sport
felelős képviselem az őrbottyáni egyesületeket. Úgy láttam, hogy alapvető elképzelési különbségek
vannak az önkormányzat és a KSH között.
Kiss László a bizottság elnöke: A bérleti szerződés kapcsán szeretném csak hozzáfűzni, hogy
megítélésem szerint ez a bérleti szabályzat nem létezik. Úgy gondolom, hogy törvényileg nem
megfelelő körülmények között jött létre és nem megfelelő tartalmilag sem. Ez a Képviselő testület által
nem elfogadott, és nem tárgyalt bérleti szabályzat.
Batki Gabriella kiment a teremből 16:25
Kiss László a bizottság elnöke: Amíg a Közigazgatási Hivataltól erről álláspont nem érkezik, addig
én úgy gondolom, hogy minden egyes bevétel, ami ebből a bérleti szabályzatból származik, az
törvénysértő.
Benedek Éva: Szeretnék kérni két perc szünetet, hogy eltudjuk olvasni a Tökmag Focisulinak a
pályahasználati engedélyének előterjesztését.
Kiss László a bizottság elnöke 16:26 –kor 2 perc szüntet rendelt el.
A bizottság 16:29-kor folytatta az ülést.
Benedek Éva bizottsági tag: Egy olyan kiegészítést szeretnék tenni, hogy a határozati javaslatból az
ingyenes szót kihúznánk. A Tökmag Focisulinak a pályázathoz szükséges ez a nyilatkozat. Az előző
szezonra vonatkozóan is hozott a testület ilyen határozatot. A Tökmagnak a pályázatokhoz lenne
szükséges ez a határozat.
Kiss László a bizottság elnöke: Ha nincs más javaslat szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, majd kihirdette az alábbi
határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 29/2016.
(II. 24.) határozata a Tökmag Focisuli SE 2016-2017. évi pályahasználatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati
javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Focisuli részére, a
2016-2017. évi futballszezonra, az edzésekre és előre egyeztetett időpontokban a meccsekre a
Bartók Béla utcai sportpálya és létesítményeinek használatát biztosítja.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt
és az ülést 16:32 órakor bezárta.

Kiss László
bizottsági elnök

Csapó Károly
bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő
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