Őrbottyán Város Önkormányzat
Kulturális és Sport Bizottságának
2015. április 22-én szerdán 15:00 órakor
megtartott rendes ülésének
jegyzőkönyve

28/2015. (IV.22.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
29/2015. (IV.22.) számú határozata a napirendi pontok módosításáról
30/2015. (IV.22.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról
31/2015. (IV.22.) határozata Őrbottyán Város sport koncepciójának
felülvizsgálatáról
32/2015. (IV. 22.) határozata a lakosság bevonásáról az őrbottyáni közterületek
átnevezésébe
33/2015. (IV. 22.) határozata az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és
számozásáról 34/2015. (IV. 22.) határozata a Bartók Béla utcai sportpályán található
épület ún. klub helyiségének vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából kiírt
pályázatról
Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális és Sport
Bizottságának 2015. április 22-én, szerdán 15:00 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Kiss László
Benedek Éva
Lehoczky Enikő
órától
Csapó Károly
Kmetty Károly
Szabó István
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Czeba Judit
Lévainé Apagyi Erika

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag – 15:11
bizottsági tag
polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
jegyzőkönyvvezető
bizottsági tag

Kiss László bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 fővel van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő és Lévainé Apagyi Erika
bizottsági tagok igazoltan vannak távol. Jegyzőkönyv hitelesítésre Benedek Éva
bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiss László a Kulturális és Sport 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 28/2015. (IV. 22.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a
2015. április 22-én szerdán 15:00 órától tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül
Benedek Éva bizottsági tagot választja.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Sportkoncepció felülvizsgálata
2. Őrbottyánban névváltoztatással
közterületnevek megállapításába

érintett

1

közterületek

lakosainak

bevonása

a

3. Őrbottyán településen névmegállapítással vagy névváltozással és/vagy számozással
érintett közterületek meghatározása
4. Egyebek
Csapó Károly bizottsági tag: Jelezném, hogy 4 órakor távoznom kell.
Kiss László bizottsági elnök: Javaslom, hogy sportpályán működő büfé pályázatával
kapcsolatos sürgősségi előterjesztést vegyük fel a napirendi pontok közé. Aki a
javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport 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 29/2015. (IV. 22.) számú határozata a napirendek módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a
2015. április 22-én szerdán 15:00 órától tartandó ülés napirendi pontjait az alábbi
napirendi ponttal egészíti ki:
- A Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület
helyiségének büfé üzemeltetése céljából pályázat
kiírása
Kiss László a Kulturális és Sport 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 30/2015. (IV.22.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról

Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének Kulturális és Sport Bizottsága a
napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Sportkoncepció felülvizsgálata
2. Őrbottyánban
névváltoztatással
érintett
közterületek
lakosainak
bevonása
a
közterületnevek megállapításába
3. Őrbottyán településen névmegállapítással vagy
névváltozással és/vagy számozással érintett
közterületek meghatározása
4. A Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület
helyiségének büfé üzemeltetése céljából pályázat
kiírása
5. Egyebek
elfogadja.
1. Napirendi pont: Sportkoncepció felülvizsgálata
Kiss László bizottsági elnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, javaslat?
Annyit elmondanék, hogy a 2) pont 2/2 részét javaslom törölni. A Humánügyi Bizottság
már nem foglalkozik a civil szervezetekkel ilyen formában. A támogatások is pályázatok
útján jutnak el a civil szervezetekhez és a sportegyesületekhez. Felvettük a kapcsolattatot
a sportegyesületekkel. Komoly visszajelzést nem kaptunk. Az OBCSE részéről voltak
javaslatok. Itt lényegében ezek javaslatok mentén szeretnénk a sportkoncepciót
elkészíteni. Ehhez kérnénk majd hozzájárulást a testülettől, hogy ezt a koncepciót
elkészíthessük.
(Kiszely Zoltán érkezett: 15:04)
Csapó Károly bizottsági tag: Sportvonalon két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a
sportlétesítmények helyzete, működtetése, a másik városunk főképp fedett
létesítménybázisa, az iskola tornaterme és a hozzá kapcsolódó helyiségek.
(Kiskuti Petra érkezett: 15:05)
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Csapó Károly bizottsági tag: Ami nagyon lényeges, az a sportudvar. Ez egy 20x40-es
sportpálya, ami egy nagyon komoly létesítmény. Úgy gondolom, hogy egyben kell kezelni
a sportlétesítményeket. Itt is elképzelhetőek különféle fejlesztések. Eladtuk az
asztalunkat, ami sok helyet foglalt el az iskola tornatermében és ez állandó kritikára adott
okot. Ehelyett veszünk egy lényegesen kisebbet. Beszéltünk a mi játékunkhoz szükséges
elválasztások olyan megoldásáról is, amely helyet spórol, találunk jobb megoldást.
Ötletként merült fel részemről, hogy valamilyen módon, egyfajta galéria megoldással
milyen pluszt lehetne hozzátenni a tornateremhez. Másik kényes probléma a szertár
kicsinysége, illetve ennek bővítése, amelyre olyan ötletem támadt, hogy feláldozva némi
zöld területet, szerény költségen ez kivitelezésre kerülhetne. A másik dolog, hogy a
meglévő sportágakkal, szakosztályokkal érdemes foglalkozni. Beláthatóan ezek még
évekig működni fognak. Ezzel összefüggésben, ezeknek a sportágaknak az utánpótlás
neveléssel kapcsolatosan új koncepciójuk van, erre nagy gondot kell fordítani. Fontosnak
tartom az utánpótlás nevelést, főként általános iskolás korban. Kétségtelen, hogy ebben
vannak elmaradásaink.
Idén terveztünk ebben lépni, a támogatási szerződések most kerülnek aláírásra. Ebben a
csökkent támogatás ellenére megpróbálunk az utánpótlás neveléssel foglalkozni.
(Lehoczky Enikő megérkezett: 15:11)
Csapó Károly bizottsági tag: Azt szeretném elérni, hogy ne forduljon elő többször olyan
eset, ami előfordult a KSE-nél, hogy betervezésre került 200 ezer Ft utánpótlás
nevelésre, ami nem került felhasználásra.
Benedek Éva bizottsági tag: Az 1.1. pontban kétszer van leírva ugyanaz. Nem lenne
egyszerűbb kivenni zárójelből az öntözési víz költséget?
Csapó Károly bizottsági tag: Volt olyan igénye az előző vezetésnek, hogy a fű állapota
megmaradjon vagy akár javuljon, ahhoz szükséges az öntözés, ami természetesen alap
dolog. További kérés, hogy a mérkőzés előtt legyen belocsolva a pálya, mert attól
puhább, alkalmasabb lesz a talaj, erről már azt gondolom, hogy extra kérés.
Természetesen, tartani kell a fű állapotát.
Szabó István alpolgármester: Hétvégén megkeresett engem Pócsik Zoltán és Budai
János, ők úgy ítélik meg, hogy a füvet többet kellene locsolni. Próbáltam javasolni, hogy
mindhárom egyesület vezetője üljön le és beszéljék ezt meg. Egyetértettünk abban, hogy
ha egyszer tönkremegy a pálya, akkor azt már nem lehet rendbe tenni. Érdemes erről
beszélni. Mi ebben nem tudunk dönteni. Azt luxusnak tartom, hogy a 800 Ft-os vezetékes
vízzel locsoljuk a pályát. Erre a költségvetésben sehol nincsen fedezet. Viszont van két
kutunk, két-három szivattyú lenne szükséges ehhez. Azt is tudom, hogy talán már tettek
lépéseket is ezzel kapcsolatban. Csak lassan javul meg a szivattyú. Viszont nagy meleg
van, fúj a szél, tönkre megy a pálya. Erről ne feledkezzünk meg, mert milliókért lehet
rendbe tenni a pályát utána. Fontos lenne, hogy odafigyeljünk rá. Nem tudom, hogy kit
kivel kell összehozni. Egymást meg kellene keresniük és beszéljék meg egymással. Ez
csak egy kérés.
Kiss László bizottsági elnök: Szivattyúkkal kapcsolatban már én is beszéltem Nagy
Ferenccel, a városüzemeltetés vezetőjével, ő tájékoztatott arról, hogy az egyik szivattyú
javítása már folyamatban van. A másiknál, ahhoz, hogy hozzájussanak ehhez a
szivattyúhoz, ki kell azokat a beton fedél lapokat emelni, amelyek beestek a kútba. Mai
nap folyamán Takács Ferenc úrral is beszéltem a KSE részéről azt mondta, hogy van
olyan ismerőse, aki ebben tud segíteni. Remélhetőleg megoldódik, és mindkét kutat
tudjuk majd használni. Javasoltam neki, hogy ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
Nagy Ferenccel.
Csapó Károly bizottsági tag: Azóta hármasban megbeszéltük ezt a dolgot és
eredményre is jutottunk. Hétfőn javult meg a szivattyú, de egynapos működés után,
ugyanaz a hiba fellépett. Én is azt gondolom, hogy kimondottan szakmailag le kell ülni a
három egyesület vezetőjével és egy szakemberrel, aki a fű állapotáról és a pálya
kezeléséről elmondja a szakvéleményét. A korábbi megállapodás is az volt, hogy a
vezetékes vízről csak végszükség esetén locsolunk. Most újra elromlott a szivattyú,
csak jövő hét elejére lesz a másik.
Kiss László bizottsági elnök: Aki a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Át kellene fogalmazni, hogy ne a község maradjon benne
és át kellene úgy fogalmazni, hogy a képviselő-testület a sport koncepció
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felülvizsgálatáról készült beszámolót elfogadja és felkéri a Kulturális és Sport Bizottságot,
hogy a beérkezett javaslatok és az eltelt időszak tapasztalatai alapján, készítse el az
Önkormányzat új koncepcióját és határozza meg, hogy június 12-ét javasolja az anyagok
kiküldésének napjára.
Kiss László Bizottsági elnök: Aki az így átfogalmazott határozati javaslattal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett
elő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
fogadott el, majd kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testülete Kulturális és Sport Bizottsága
31/2015. (IV. 22.) határozata Őrbottyán Város sport koncepciójának
felülvizsgálatáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a sport koncepció felülvizsgálatáról készült beszámolót. Felkéri a Kulturális és
Sport Bizottságot, hogy a beérkezett javaslatok és az eltelt időszak tapasztalatai alapján
készítse el a település új sport koncepcióját.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

2. Napirendi pont: Őrbottyánban névváltoztatással érintett közterületek lakosainak
bevonása a közterületnevek megállapításába
Kiss László bizottsági elnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás,
észrevétel?
Csapó Károly OBCSE elnök: Legjobb tudomásom szerint a Hartyán utcának nincsen
helyrajzi száma. Erre vonatkozik a kérdésem, hogy ez hogyan alakul. Nem figyeltem,
hogy ez az utcarész szerepel-e az anyagban. Vak Bottyán utcától, Szőlősor utcáig.
Kiszely Zoltán műszaki iroda vezető: A Csapó Károly által említett szakasz már nem
tartozik Őrbottyán területéhez.
Kiskuti Petra aljegyző: A gyűjtőpontok listájáról, amikbe a javaslatokat lehet leadni a
posta kikerül. Nem sikerült dűlőre jutni az egyeztetések során. A láda kihelyezését
központilag engedélyeztetni kell.
Benedek Éva bizottsági tag: Az óvoda zárva van napközben, ezért ez nem biztos, hogy
megfelelő gyűjtőpont.
Kiskuti Petra aljegyző: Reggel vagy délután, amikor viszik a gyerekeket akkor tudják ezt
használni.
Benedek Éva bizottsági tag: Esetleg a benzinkúton is lehetne szavazóládát elhelyezni
Kiss László bizottsági elnök: A tó környékén nincs olyan terület, amely érintett lett
volna ebben. Itt gyakorlatilag az ő véleményüket nem szükséges megkérdezni. A
hivatalhoz is be lehet majd adni a kitöltött lapokat. . Aki a határozati javaslattal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett
elő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
fogadott el, majd kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport
Bizottságának 32/2015. (IV. 22.) határozata a lakosság bevonásáról az őrbottyáni
közterületek átnevezésébe
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága úgy
határoz, hogy az Őrbottyánban átnevezéssel vagy elnevezéssel érintett belterületi
közterületek lakosait a határozat 1. melléklete szerint vonja be a közterületek elnevezési
folyamatába. Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek átnevezésével érintett lakosság
számára ingatlanonként egy nyomtatvány kézbesítéséről gondoskodjon
Tisztelt Lakos!
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésén döntött arról, hogy
megoldja a városunkban régóta fennálló házszámozással összefüggő problémákat. Ennek az
előreláthatóan több mint két évig tartó folyamatnak a keretében több utca átnevezése is szükségessé
válik. Annak érdekében, hogy az új utcanevek minél szélesebb körben elfogadottak legyenek,
szeretnénk az Ön véleményét is kikérni, mint az egyik érintett utca lakóját.
Felhívjuk a figyelmét, hogy részvétele a folyamatban önkéntes!
A javaslatát tartalmazó
gyűjtődobozba juttassa el:

nyomtatványt kérjük, hogy az

alábbi

intézményekben

kihelyezett

1. Kvasssay Jenő Általános Iskola Rákóczi Ferenc utca 84.
2. Margaréta Óvoda, Óvoda utca 1.
3. Központi Óvoda, Rákóczi Ferenc utca 84.
4. Orvosi rendelő, Arany János utca 64/B.
5. Posta (egyeztetés alatt)
6. Coop bolt, Rákóczi Ferenc utca 130.
7. Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal Fő út 63.
8. Fazekas Pékség, Rákóczi Ferenc utca 159.
Leadási határidő: 2015. május 20. (szerda)
A leadott javaslatok összesítését követően, a javaslatok figyelembevételével Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén dönt az új elnevezésekről.
Segítő közreműködését előre is köszönjük!
Kiss László s. k.
elnök
Kulturális és Sport Bizottság
JAVASLAT
Átnevezéssel érintett utca, utcaszakasz:
....................................................................................................................................................................
Új elnevezés:
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
Kérjük, hogy aláhúzással vagy a sorszám bekarikázásával jelölje be az Ön számára elfogadhatóbb
elnevezést.
Javaslatot tevő

neve: ..........................................................................................................................
címe:..........................................................................................................................
aláírása:

.......................................................................................

Őrbottyán, 2015.
3. Őrbottyán településen névmegállapítással
számozással érintett közterületek meghatározása

vagy

névváltozással

és/vagy

Kiss László bizottsági elnök: Van ezzel kapcsolatosan észrevétel, javaslat?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Egy módosítás volt, a 27-es sorban az Erdősor utca.
Kiskuti Petra aljegyző: Kiszely Zoltán megnézte, pontosítottuk a térkép alapján.
Kiszely Zoltán műszaki iroda vezető: Jogos volt az észrevétel. A 3. oszlopban a
helyrajzi számnál szerepel a 9114-es Vak Bottyáni szakasznak a helyrajzi száma.
Kiskuti Petra aljegyző: A 27. sor úgy nézne ki, hogy az első oszlopban van csak az
Erdősor utca, az Arany János utcai szakasz kitörlésre kerül. A három hrsz. a 3. oszlop,
hogy az Arany János utcától a Vak Bottyán utcáig. Így pontosan lefedjük a tegnap jelzett
problémát.
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Kiss László bizottsági elnök: Tegnap már befogadták az előterjesztők, erről már nem
kell szavaznunk. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett
elő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
fogadott el, majd kihirdette az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport
Bizottságának 33/2015. (IV. 22.) határozata az őrbottyáni közterületek
névváltozásáról és számozásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az Őrbottyánban
a) átnevezéssel érintett közterületeket a határozat
1. melléklete,
b) elnevezéssel érintett közterületeket a határozat
2. melléklete és
c) számozással érintett közterületeket a határozat
3. melléklete szerint
Felkéri a tanácsnokot, hogy a közterületek átnevezésével és a számozással érintett lakosságot
minden kommunikációs csatornán keresztül tájékoztassa a folyamatról.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
1. melléklet a …/2015. (IV. 29.) számú határozathoz
Átnevezendő közterületek
Utcanév

Jelleg

Helyrajzi szám

Átnevezendő utcaszakasz (-tól -ig)

1

Állomás

utca

917; 9553/2; 9551/2; 9552/2;
vasút
0169

- Határ utca

2

Arany János

utca

1234; 1166

Rákóczi Ferenc utca

- Határ utca

3

Bajcsy-Zsilinszky

utca

1079;

Rákóczi Ferenc utca

- vasút

4

Bajcsy-Zsilinszky

utca

9433; 9382; 9483

vasút

- Határ utca

5

Bartók Béla

utca

900; 880; 0171

Rákóczi Ferenc utca

- Határ utca

6

Béke

utca

3024; 2701; 0280/1; 0280/6

Rákóczi Ferenc utca

-

7

Dózsa György

utca

1005; 9413; 9531;
9546/1; 9549/3;

Rákóczi Ferenc utca

- Határ utca

8

Dózsa György

utca

967

vasút

- Állomás utca

9

Erkel Ferenc

utca

3379

Erkel Ferenc utca

- Kálvária utca

10 Gyár

utca

1289/2

Rákóczi Ferenc utca

- Szent István utca

11 Határ

utca

1385

Gyár utca

- Arany János utca

12 József Attila

utca

848/15; 9321/3; 857/2; 9343;
9339/1;
0174/76; 0174/48; Rákóczi Ferenc utca
0174/64; 0174/21; 0175;

9495/3;

6

vácegresi
településhatár

- Határ utca

13 József Attila

utca

797; 775/18;
(vagy 9198/2)

9199,

14 Kossuth Lajos

utca

3242

15 Petőfi Sándor

utca

868; 9360; 0174/72; 0174/49;
0174/63;
0173;
0174/33; Rákóczi Ferenc utca
0172/17;

- Határ utca

16 Táncsics Mihály

utca

1233; 1138; 9451

Rákóczi Ferenc utca

- Határ utca

17 Szent István

utca

1041, 1106/2, 948

Táncsics Mihály utca

- Állomás utca

18 Vak Bottyán

utca

3065; 9600;
0285/2; 0183;

Rákóczi Ferenc utca

- Határ utca

19 Vak Bottyán

utca

0177; (vagy a 0183)

Hunyadi utca

- Határ utca

20 Vak Bottyán

utca

3068

Vak Bottyán utca

- Szőlősor utca

21 Vak Bottyán

utca

815; 3068; 9249; 2023/4;
vasút
2030/1; 0126; 2023/1; 2050/9

3604;

9197/2

9339/8;

vasút

- Erdősor utca

Radnóti utca

- Kossuth utcai pálya

-

váchartyáni
településhatár

2. melléklet a …/2015. (IV. 29.) számú határozathoz
Elnevezendő belterületi közterületek
Utcanév

Jelleg

Helyrajzi szám

Elhelyezkedés

1

Névtelen

utca

2551

Kálvária zártkert alsó út

2

Névtelen

utca

2613

Kálvária zártkert középső út

3

Névtelen

utca

3019

"Jókai Mór" utca vácbottyáni templom mellett

4

Névtelen

utca

3081

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

5

Névtelen

utca

3082

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

6

Névtelen

utca

3118

Szőlősortól a réten

7

Névtelen

utca

8002

Vácrátóti városvég

8

Névtelen

utca

9714

Vak Bottyán utcából nyílik (Borossal szemben)

9

Névtelen

utca

3601/4

Vak Bottyán (Boros) magántulajdon 6 telek

10 Névtelen

utca

436/5; 437/5

szentmiklósi
sportpályától
magántulajdon

11 Névtelen

utca

454/7; 457/4

Arany János-Csap között magántulajdon

12 Névtelen

utca

Csap

utcából

felfelé

Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett kialakuló
(vasútrendezés)

7

13 Névtelen

utca

Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a vasút
mellett

745/3, 745/2

Elnevezendő külterületi közterületek
Útnév

Jelleg

Helyrajzi szám

Elhelyezkedés

1

Külterületi

út

07

Ukrán villa fölött bánya felé

2

Külterületi

út

011

Ukrán villa felett (térképen tévesen Vermes utca

3

Külterületi

út

013

011 végén párhuzamos az Őrhegyivel

4

Külterületi

út

014

ugyanitt településhatár Őrhegyire merőlegesen

5

Külterületi

út

016

Kisharaszt fel előzővel párhuzamos

6

Külterületi

út

018

07-es folytatása

7

Külterületi

út

036

Gátnál településhatár

8

Külterületi

út

049

"Sződi" út

9

Külterületi

út

051

Csomádi kanyartól- Sződi útig

10 Külterületi

út

055

Hosszúföldek előtti Tece mellett

11 Külterületi

út

059

Öreg írtvány

12 Külterületi

út

060

Tagosok és Szabadosok dűlője

13 Külterületi

út

064

Tag és Szab keresztül az előbbivel párhuzamos

14 Külterületi

út

072

271 folytatása

15 Külterületi

út

073

Tagosok és szabadosok lezáró É-ny-ról

16 Külterületi

út

076

Hosszúvölgyi erdő leválasztó

17 Külterületi

út

078

Hosszúvölgy felé 075/4 folytatása

18 Külterületi

út

082

sarokban átlósan

19 Külterületi

út

095

Csomádi major behajtó

20 Külterületi

út

0102

Csonkás, major vége

21 Külterületi

út

0111

Cseresnyés mellett 046-tal egy

22 Külterületi

út

0113

Autószervíz-Cseresnyés között

23 Külterületi

út

0115

Veresre erdő mellett-Császi tanya közt

24 Külterületi

út

0117

Veresi határ

25 Külterületi

út

0179

két Vak Bottyán között

26 Külterületi

út

0181

két Vak Bottyán között

27 Külterületi

út

0187

Veresi határ Fő útról fel

28 Külterületi

út

0190

Veresi határ 0187 folytatása

29 Külterületi

út

0208

Kovács Pistával szemben 0207/11-el folytatódik

30 Külterületi

út

0220

Galgamácsai országos közút

31 Külterületi

út

0222

Kisnémedi határa

32 Külterületi

út

0225

Galgamácsai vasút után Kisnémedi határa

33 Külterületi

út

0231

Galgamácsai út

34 Külterületi

út

0233

felülről az erdőbe bevezető íves

35 Külterületi

út

0238

Szőlőkre véggel derékszögű

36 Külterületi

út

0244

Rákóczitól be Kovács felett (a 0245-ös a folytatás Sződi tsz
hajóállomás

37 Külterületi

út

0251

Kálvária széle

38 Külterületi

út

0252

Cinege vége, zártkert vége
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39 Külterületi

út

0254

0252 végén indul Magyar Állam

40 Külterületi

út

0255

Magyar Állam 0266 felső Pálosokról indul keresztül a 0254-en
az erdőbe

41 Külterületi

út

0257

0255 folytatása az erdő alatt Vácegres felé

42 Külterületi

út

0260

0263 folytatása 0255-től Vácegres felé Magyar Állam

43 Külterületi

út

0263

Magyar Állam 0254 folytatása 0260 előtt

44 Külterületi

út

0271

Pálosok alsó folytatása

45 Külterületi

út

0274

vácegresi határ 0260-tól lefele

46 Külterületi

út

0274

magántulajdon vácegresi határnak tart legszélső tábla teteje

47 Külterületi

út

023/211

ugyanaz

48 Külterületi

út

0103/45

Cseresnyés melletti parcellák között

49 Külterületi

út

0103/46

Cseresnyés melletti

50 Külterületi

út

0174/54

pék előtt másik oldal

51 Külterületi

út

0193/1

Szőlősorból a bíróságon lévő vitás út

52 Külterületi

út

0207/7

magántulajdon Merész féle terület felső széle több telket
beköt

53 Külterületi

út

022/2

bánya feletti településhatár

54 Külterületi

út

0221/14

magántulajdon
Rákócziról
párhuzamos sok telket

55 Külterületi

út

023/2; 023/210;

Crosspálya feletti

56 Külterületi

út

0234/1

Tajtihoz

57 Külterületi

út

0234/6

Csatlakozik a 0233 felülről

58 Külterületi

út

0268/29

vácegresi határ

59 Külterületi

út

0273/12

Diósnál le Vízmosási

60 Külterületi

út

0273/37

vácegresi határnál Vízmosási

61 Külterületi

út

0278/3

szentmiklósi határnál táblától Vácegres felé

62 Külterületi

út

0280/9

Tagosoké (kavicsbánya-Pálosok alsó összekötő)

63 Külterületi

út

062/1

Tagosok és szabadosok dőlője város felőli oldal

64 Külterületi

út

062/2

Tagosok és szabadosok felé 051-től

65 Külterületi

út

063/2

Tagosok és szabadosok dűlője keresztül

66 Külterületi

út

074/33

Kis földek első osztó É-ny-ról

67 Külterületi

út

074/48

Kis földek második osztó É-ny-ról

68 Külterületi

út

075/4

Hosszúvölgy felé kisföldeken át

69 Külterületi

út

081/10

Rátót felé, Hársföldektől balra

70 Külterületi

út

083/10

sarokban első út Csomádtól

71 Külterületi

út

084/47

magántulajdon Hársföldeken keresztben parcellák között

72 Külterületi

út

093/2

Öreg írtvány 053-mal

73 Külterületi

út

096/4

betontelepi

jobbra

Galgamácsaival

3. melléklet a …/2015. (IV. 29.) számú határozathoz
Számozandó közterületek

1

Utcanév

Jelleg

Helyrajzi szám

Állomás

utca

917;
9551/2;
0169

Számozandó utcaszakasz (-tól -ig)

9553/2;
9552/2; vasút

9

-

Határ utca

2

Állomás

utca

64/2; 921

3

Almás

köz

0170/16, 0170/19

4

Arany János

utca

1234; 1166

Rákóczi
utca

Ferenc

Rákóczi
utca

Ferenc

-

vasút

-

Határ utca

-

Őrhegyi utca

-

vasút

-

Határ utca

-

Erdősor utca

5

Arany János

utca

497/6;
499/1;
510/1;492/2; 498;
9608;
9602/6; Rákóczi
9607/1;
9609/1; utca
02/130;
02/135;
02/142; 02/109;

6

Árpád

utca

1190

7

Bajcsy-Zsilinszky

utca

1079;

Rákóczi
utca

8

Bajcsy-Zsilinszky

utca

9433; 9382; 9483

vasút

9

Bajcsy-Zsilinszky

utca

563; 9024

Rákóczi
utca

10 Barackos

utca

9523, 9548

Állomás utca

-

BajcsyZsilinszky utca

11 Bartók Béla

utca

900; 880; 0171

Rákóczi
utca

Ferenc

-

Határ utca

12 Bartók Béla

utca

714; 9115; 9116;
0171

13 Béke

utca

3024;
2701; Rákóczi
0280/1; 0280/6
utca

Ferenc

-

vácegresi
településhatár

14 Béke

utca

3188

15 Beliczay Pál

utca

0251

16 Bem

köz

503/1;

17 Bercsényi Miklós

utca

3408; 3326; 0206/7

18 Boldog Özséb

utca

3415/9

19 Cinege

utca

247

20 Csap

utca

319

21 Csata

utca

9471; 9482

22 Damjanich

utca

3393; 3415/28

23 Diófa

utca

2001/3;
2078/3;
2099/3

2061/2;
2098/3;

10

Ferenc

Ferenc

Ferenc

24 Dózsa György

utca

1005; 9413; 9531;
Rákóczi
9495/3;
9546/1;
utca
9549/3;

25 Dózsa György

utca

967

vasút

26 Dózsa György

utca

606; 9060; 9069

Rákóczi
utca

27 Erdősor

utca

9601; 9012/5; 9114

Arany János utca -

Vak
utca

28 Erkel Ferenc

utca

3379

Erkel Ferenc utca -

Kálvária utca

29 Erkel Ferenc

utca

3372

30 Forrás

utca

0121/3;
0119/3

31 Fő

út

024; 278; 306; 157;
105; 0185;

32 Gyár

utca

1289/2;
1289/1;

Szent István utca

-

településhatár

33 Hársföldek

utca

092

34 Hartyáni

utca

0193/6

35 Határ

utca

1385

Gyár utca

-

Arany
utca

36 Határ

utca

0183;
9549/3;
9550; 9530; 9482;
1384; 1385;

37 Hosszúföldek

útja

057

38 Hősök

tere

306

39 Hunyadi

utca

0154/2; 9436;

40 Ibolya

utca

7290/3; 7080

41 József Attila

utca

848/15;
9321/3;
857/2;
9343;
Rákóczi
9339/1;
0174/76;
utca
0174/48; 0174/64;
0174/21; 0175;

-

Határ utca

42 József Attila

utca

797; 775/18; 9199,
9197/2
(vagy vasút
9198/2)

-

Erdősor utca

43 József Attila

utca

846

44 Kálvária

utca

3415/28;
3410/3;
3414; 3410/15

45 Kertek alja

utca

1301;
1365/10

Ferenc

Ferenc

-

Határ utca

-

Állomás utca

-

Erdősor utca
Bottyán

0121/10;

1298/40;

76/3;

11

Ferenc

János

Radnóti utca

Kossuth
pálya

46 Kossuth Lajos

utca

3242

-

47 Kvassay

telep

094

48 Major

köz

309/2

49 Menyecske

utca

3039; 0283;

50 Mikszáth Kálmán

utca

1301; 0191

51 Nap

utca

021/60

52 Nárcisz (Ősz)

utca

7020;

53 Névtelen

utca

2551

Kálvária zártkert alsó

54 Névtelen

utca

2613

Kálvária zártkert középső

55 Névtelen

utca

3019

"Jókai Mór"

56 Névtelen

utca

3081

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

57 Névtelen

utca

3082

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

58 Névtelen

utca

3118

Szőlősortól a réten

59 Névtelen

utca

8002

rátóti városvég Rátótnak

60 Névtelen

utca

9714

Vak Bottyán (Borossal szemben)

61 Névtelen

utca

3601/4

Vak Bottyán (Boros) magántulajdon 6 telek

62 Névtelen

utca

436/5; 437/5

szentmiklósi sportpályától
magántulajdon

63 Névtelen

utca

454/7; 457/4

Arany János-Csap között magántulajdon

64 Névtelen

utca

65 Óhegyi

utca

3409/23

66 Petőfi Sándor

utca

868;
9360;
0174/72; 0174/49; Rákóczi
0174/63;
0173; Ferenc utca
0174/33; 0172/17;

67 Petőfi Sándor

utca

754; 744;
9155

68 Pipacs

utca

7636/2; 7637/50

Csap

utcából

utcai

felfelé

Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett kialauló
(vasútrendezés)

9156;
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-

Határ utca

69 Rákóczi Ferenc

utca

094; 193; 64/1;
847; 9301; 3044;
3185; 3346; 0219;
0243/11;

70 Sport

köz

908/1

71 Szent István

utca

1041, 1106/2

72 Szent István

utca

1379;
1302;
1289/1;
(1250 Táncsics
Lehel);
1216/2; Mihály utca
1041; 948; 1106/2

73 Szent László

köz

1339;
1329/5

74 Szobi Mihály

utca

3415/15

75 Szőlősor

utca

3117;
2205/3;
2011/10;
0194;
2030/7; 0193/54

76 Táncsics Mihály

utca

503/2;
9014;
02/138; 02/139; 03;
9607/7; 9609/16

77 Táncsics Mihály

utca

1233; 1138; 9451

78 Téglás

utca

373/2; 019/47; 020

79 Templom

Fő út

-

Táncsics Mihály utca

-

Állomás utca

Rákóczi
Ferenc utca

-

Határ utca

köz

3030

80 Vak Bottyán

utca

3065; 9600; 3604;
Rákóczi
9339/8;
0285/2;
Ferenc utca
0183;

-

Határ utca

81 Vak Bottyán

utca

0177;
0183)

Hunyadi utca

-

Határ utca

82 Vak Bottyán

utca

3068

Vak
utca

-

Szőlősor utca

83 Vak Bottyán

utca

816; 3066

84 Vak Bottyán

utca

815; 3068; 9249;
2023/4;
2030/1;
vasút
0126;
2023/1;
2050/9

-

váchartyáni településhatár

85 Vermes

út

054/14 ?

86 Werbőczy István

utca

3383/3;
3386;
3389/1; 3390/1

87 Gyár

utca

1289/2

Rákóczi
Ferenc utca

-

Szent István utca

88 Névtelen

utca

745/3, 745/2

Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a vasút
mellett

1331/3;

(vagy

a

13

Bottyán

4. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sportpályán található épület úgynevezett klub
helyiségének vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából kiírt pályázatról
Kiss László bizottsági elnök: Kérdése, javaslata lenne-e ezzel kapcsolatban valakinek?
Szabó István alpolgármester: Kérdezném Kmetty Károly polgármester urat, javaslatáról, miszerint a
három sportegyesület működtesse a telepet. Ezt hogyan gondolja? Mi lenne a koncepció?
Kmetty Károly polgármester: Fölmerült, hogy a teljes épületre kellene vonatkozni egy olyan feladat
átadást, hogy sportegyesület foglalkozna a teljes épület hasznosításával. Cserébe az lenne a
feltételrendszer, hogy amit kifizetünk rezsiköltségeket, abból egy adott rész vállaljon át ez a közös
egyesület. Ennek jogi feltételeit megnézzük, hogyan tudjuk átadni az üzemeltetést, hogy ne nekünk
kelljen erről vendéglátó ipari egységgel adott esetben foglalkozni. Ha ott lenne a sportegyesület
kezében az egész, tudnák intézni direktben. Nem bevételünk származna, hanem
költségmegtakarításunk származna ebből. Amikor erről beszéltünk már kiment a javaslat, amibe már
nem szerettem volna módosítani.
Szabó István alpolgármester: Az az elképzelés, hogy a sport szervezetek működtetik az egész
épületet? Ők is versenyeztetik meg a büfét? A bevétel hozzájuk kerül? A rezsi költséget lecsökkentjük,
mert a bevételükkel csökkentik a mi kiadásunkat?
Kmetty Károly polgármester: A rezsit próbáljuk minimalizálni, amit mi fizetünk. Lényeges
megtakarítást tud az önkormányzat talán így elérni. Érdemes ezt az egészet egységként kezelni. Ha
megoldható a sportegyesület közössége, megkaphatnák úgymond üzemeltetésre ezt az épület és az
önkormányzat rezsiköltsége lényegesen alacsonyabb lehetne. Vannak még megválaszolatlan
kérdések. Nem kellene nekünk az üzemeltetővel folyamatosan egyeztetni. Szerintem ezt az irányt kell
követni.
Szabó István alpolgármester: A három sportegyesület Csapó Károlyt egy személyben elegendőnek
tartja?
Kmetty Károly polgármester: Mindenképpen azt javasolnám, hogy üljünk le, beszéljük végig ezt a
koncepciót.
Csapó Károly bizottsági tag: Holnap én mindenképpen fogok egyeztetni velük.
Kmetty Károly polgármester: Ha járható ez az út, akkor elképzelhető, hogy visszavonom ezt az
előterjesztést és egy új kerül be értelemszerűen.
Kiss László bizottsági elnök: Ez a határozati javaslat, ami most szerepel az előterjesztésben ez
most fent áll? Azért kérdezem, mert, hogy ha a bizottság támogatja ezt az elképzelést, amit most
felvázoltál, akkor nem sok értelme van annak, hogy ezt a határozati javaslatot fogja javasolni a
képviselő-testületnek.
Kmetty Károly polgármester: Maradjunk egyelőre ennél. Azt mondom, hogy nevezzük ezt egy
informális beszélgetésnek. Bizottság beszéljen erről az előterjesztésről és ha látjuk, hogy kezelhető ez
a másik elgondolás, akkor vissza fogom vonni.
Kiss László bizottsági elnök: További kérdése, hozzászólása van-e még valakinek?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kiss László bizottsági elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette
az alábbi határozatot.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 34/2015.
(IV. 22.) számú határozata a Bartók Béla utcai sportpályán található épület ún. klub
helyiségének vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából kiírt pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy vendéglátó-ipari egység üzemeltetésére az alábbi pályázatot írja ki:
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
Őrbottyán Város Önkormányzata a Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca
48.) épületében lévő 82 m² alapterületű helyiség, vendéglátó-ipari egység üzemeltetés céljára történő
bérbeadására pályázatot ír ki határozatlan időtartamra.
1.

Az Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:

Őrbottyán Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe, posta címe:

2162 Őrbottyán, Fő út 63.

Ajánlatkérő telefonszáma:

(28) 360-044

Ajánlatkérő e-mail címe:
2.

orbottyan@orbottyan.hu

A pályázat tárgya

Őrbottyán Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő, Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán,
Bartók Béla utca 48.) épületében lévő 82 m² alapterületű helyiségben vendéglátó-ipari egység
működtetésére határozatlan idejű pályázatot hirdet.
3.

A pályázat célja

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő sportpálya vendéglátó-ipari
egységének működtetésére.
4.

A bérleti szerződés időtartama

2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre.
5.

A pénzügyi feltételek
-

Ajánlattevő vállalja, hogy a helyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes
ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden hónap 5. napjáig
megfizeti.

-

Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérleti
díjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható
szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

-

Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett
megajánlás alapján bírálja el.

-

Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat.

-

90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék (közüzemi díj, köztartozás) a szerződés azonnali
felmondását eredményezi.

-

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket.

7.

A szerződéskötés feltételei
-

Ajánlattevőnek vállalnia kell az egység megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel
való ellátását, működési engedélyének megszerzését és a megfelelő és biztonságos működéshez
szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségen.

-

A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetve a tevékenységre
vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával.

-

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja a
sportpálya szabályzatait és rendelkezéseit.

-

Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés
folyamatos biztosítását.

-

A bérleményben vendéglátó-ipari egység üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a
kiíró hozzájárulásával folytatható.

-

A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése
esetén a szerződés megszűnik.

-

Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az Ajánlattevő kötelessége.

-

Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az Ajánlattevő feladata.
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-

Az Ajánlattevő köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

-

A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti
berendezései tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.

-

Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és
üzemeltetés folyamatos biztosítását.

8.

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Őrbottyáni Polgármesteri
Hivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 63.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bartók Béla utcai sportpálya épületében található büfé
üzemeltetésére.”
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június 5. 12.00 óra
A pályázathoz csatolni kell
-

az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),

-

a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását,

-

az Ajánlattevő eddig tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára
vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét,

-

referenciákat,

-

a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,

-

Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek
betartást,

9.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteles kereskedelmi
tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési
engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.
-

A helyiség kizárólag vendéglátó-ipari egységként működtethető. A tevékenység bejelentés
köteles a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján.

-

A bérleti díj nem tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját.

-

A havi bérleti díj mellett a bérlő köteles megfizetni a szilárd hulladék szolgáltatás díját.

10.

A pályázati kiírás eredménytelensége

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására.
Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha
-

nem érkezett pályázati ajánlat,

-

a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

-

az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az
összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás
tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,

-

a legjobb érvényes ajánlat elfogadása is jelentős vagyonvesztéssel járna.

11.

A pályázat bontása és elbírálása

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2015. június 9.
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2015. június 24.
12.

A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó
-

aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;

-

akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;

-

akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
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13.

A pályázat érvénytelen, ha
-

a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

-

egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.
A pályázat benyújtása előtt az helyiség megtekintésére lehetőség van.
Előzetes egyeztetés:
Nagy Ferenc
2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Telefon: 06 70 456 5011
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás
Önkormányzat polgármesterétől telefonon, illetve személyesen.

kérhető

Őrbottyán

Város

Kmetty Károly polgármester
Polgármesteri Hivatal
2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Telefon: 06-28-360-044
Őrbottyán Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás
bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
5. Napirendi pont: Egyebek
Lehoczky Enikő bizottsági tag: A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott a Polgármester úr
részéről, hogy jövő hét szerdán, 9 órára szeretné tenni a testületi ülést, szeretném újra kérni, hogy
18.00 órakor tartsuk. Szeretném kérdezni, hogy mit ír erről az SZMSZ?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az SZMSZ 33. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a
munkaterv szerinti rendes üléseit, lehetőség szerint szerdai napokon a hivatal tanácstermében tartja.
Lehoczky Enikő bizottsági tag: Őrbottyán honlapján nem ez szerepel.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az egységes szerkezetű rendeletek között kellene lennie. Ha nem a
legfrissebb változat van fenn, akkor azt holnap cseréljük.
Csapó Károly bizottsági tag: Kérném a bizottság támogatását abban, hogy a tornaterem másik
felében is elkészüljön a sötétítés. Nekünk ez nagyon fontos. Azt szeretném kérni, hogy ezt az iskola ill.
a tornateremhez kapcsolódó költségként az önkormányzat biztosítsa. Ez kb. 100-110 ezer Ft. Ha ez
nem lehetséges, akkor is lehet, hogy fogjuk kérni az engedélyt, hogy ezt megvalósítsuk, de ez
jelentősen meg fogja roppantani az egyesület anyagi helyzetét. Ha egy mód van rá, ehhez kérném a
támogatást. Én úgy emlékszem, hogy a tornaterem felújítására volt előirányozva egy nagyobb összeg,
ha onnan van arra lehetőség, hogy ezt a szerényebb költséget állja az önkormányzat, akkor ezt
szeretnénk javasolni, illetve kérni.
Kmetty Károly polgármester: Szellőztetésre pályáztunk. Ami egy viszonylag nagyobb volumenű
dolog, nyilván sok minden ennek a függvénye.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ilyen döntést most szerintem nem tud hozni a bizottság. Erre kell
előterjesztés.
Csapó Károly bizottsági tag: Nekünk az is elég, ha a bizottság tagjai véleményt nyilvánítanak.
Kiss László bizottsági elnök: A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e a tagoknak hozzászólása.
Szabó István alpolgármester: Úgy gondolom, hogy mindenki csak annyit vállaljon, amennyit tud
teljesíteni. Nem bántólag, de valamilyen más módszert kell kitalálni, mintsem, hogy minden évben fix
összeget kértek. Azoknak a gyerekeknek a szüleitől, akik használják a helyiséget hozzájárulást,
tagdíjat, belépődíjat kell szedni. Olyan mértékben fogy a pénz, hogy a végén nem fog maradni. Ne
akarjatok nagyvárosoknak pénzében gondolkodni
Csapó Károly bizottsági tag: Tavaly a tagdíj bevételünk 550.000 Ft volt, tehát ez a hozzájárulás
megvan és azt gondoljuk, hogy ez nem kizárólag a mi érdekeinket szolgálja.

17

Kiss László bizottsági tag: Ha továbbra is fenntartod ezt az igényt, akkor erről készülhet
előterjesztés, meg tudja vitatni a bizottság.
Csapó Károly bizottsági tag: Fogom javasolni a bizottságnak.
Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke megköszönte
a részvételt és a nyílt ülést 15:44 órakor bezárta.
Kiss László
bizottsági elnök

Benedek Éva
bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő
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