
Őrbottyán Város Önkormányzat 

Képvisel ő-testülete 

Kulturális és Sport Bizottságának 

2015. november 18-án, szerdán 15:00 órakor 

megtartott ülésének 

jegyzőkönyve 

 

77/2015. (XI. 18.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
78/2015. (XI. 18.) számú határozata a napirendi pon tokról 
79/2015. (XI. 18.) számú határozata a m űemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek 
felülvizsgálatával kapcsolatban 
 

 

Jegyzőkönyv 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2015. 
november 18-án, szerdán 15:00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Kiss László   bizottsági elnök 
 Benedek Éva   bizottsági tag  

 Csapó Károly   bizottsági tag 
 Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag 

 Kmetty Károly   polgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

     Kiskuti Petra   aljegyző 
     Muzsay Márta   szakmai vezető 
 Balázsné Szalay Katalin óvoda vezető 
 Kiszely Zoltán irodavezető 
 Bolyky Miklós plébánia vezető 
     Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő  bizottsági tag  
      

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

Nyílt ülés keretében:  

1. Műemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  

2. Egyebek 

Kiss László bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel 
van jelen, Lehoczky Enikő jelezte, hogy nem tud jönni, igazoltan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítésre 
Benedek Éva bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 77/201 5. 
(XI. 18.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 
november 18-án, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva 
bizottsági tagot választja. 
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Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 78/201 5. 
(XI. 18.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 
november 18-án, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirendi pontok: 

1. Műemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  

2. Egyebek 

1. napirendi pontunk: M űemlékvédelem alatt álló őrbottyáni épületek felülvizsgálata  

Kiss László a bizottság elnöke : Valamennyi városnak, országnak, településnek a kultúrájában 
meghatározó szerepet játszanak az ott megtalálható műemlékek, úgy gondolom, hogy fontos, hogy 
ezeket a műemlékeket rendszeresen karban tartsuk és igyekezzünk megőrizni a generációk számára. 
Azon kívül, ami az előterjesztésben olvasható, meghívott vendégkén itt van Bolyky Miklós az 
őrbottyáni plébánia vezetője, aki a templomok vonatkozásában elmondana néhány gondolatot és 
fontos információt. Amennyiben a bizottság elfogadja, megadnám a szót Bolyky Miklós plébánia 
vezetőnek. 

Bolyky Miklós plébánia vezet ő: Röviden annyit mondanék, hogy mind a két katolikus templom  
műemlék. A két templom állapota jelenleg eltér egymástól. A Péter Pál templom állapota kielégítő, a 
Plébánia templom pedig elég komoly problémákkal küzd, komolyabb felújítások már régen nem voltak 
a templomon. Ha van igény, akkor, tudok részletes tájékoztatót nyújtani. 

Benedek Éva bizottsági tag : Az egyházmegyének van-e szándéka ezzel kapcsolatban valamit 
csinálni? Tervezik-e a templom felújítását? 

Bolyky Miklós plébánia vezet ő: Az egyházmegyének a szándéka az, hogy mindenhol a helyi 
közösség próbálja meg a saját problémáját megoldani. Az egyházmegyének nincsenek bevételi 
forrásai, így nincs tervben az őrbottyáni templom felújítása. Az egyházmegye a települések számára 
nyújt segítséget olyan módon, hogy pályázati lehetőség esetén, a pályázat elkészítésében segítenek 
illetve hozzájárulást is szoktak nyújtani. 

Kmetty Károly polgármester : A felújításnak nagyságrendileg mekkora lenne a költségvetése? 

Bolyky Miklós plébánia vezet ő: Ezt én sem tudom pontosan. Tavalyelőtt megváltoztatták a 
műemlékvédelmi törvényt, így sokkal bonyolultabb és több pénzbe is kerül egy műemlék felújítása. 
Nincs megállapodás a szakhatóság részéről abban, hogy mi lehet a tartalma és ezt hogyan 
végezhetjük el. Én nem látom jelen pillanatban a megállapodás lehetőségét. Nagyságrendileg azt 
gondolom, hogy ez ilyen felújítás 100 millió Ft környéki összegbe kerülne, ez gyakorlatilag teljes 
felújítás lenne, a tetőszerkezetet is teljesen ki kell cserélni. 

Kiss László a bizottság elnöke : A műemlékvédelem részéről van valami hivatalos állásfoglalás?  

Bolyky Miklós plébánia vezet ő: Volt erre egy kísérlet, hogy az egyházmegyének a szakértőjével és 
a műemlékvédelem bevonásával felmérik a helyzetet, milyen munkálatokat kell elvégezni. A tetőt 
hogyan szeretnénk felújítani? Nem tudjuk milyen volt a templom, amit most látunk ez már nem az 
eredeti. Támfalakat építettek, amely felszívja a vizet a falba, egy deszkamennyezetet építettek, a 
templomtorony egy fából ácsolt valami, a harangok sem a toronyban vannak. Megpróbálnák az eredeti 
állapotot visszaállítani vagy az eredetihez hasonló állapotot, de nem tudtak megállapodni a szakértők. 

Benedek Éva képvisel ő: Én azt gondoltam, hogy ez az előterjesztés egy át fogóbb műszaki feltárást 
fog végezni, mélyebb forrásokat fog elemezni, hogy esetleg a költségvetésünkben tudjunk tervezni 
ezzel, és szerintem ez nem egy teljes körű áttekintés, kicsit hiányosnak tartom az előterjesztést.  

Bolyky Miklós plébánia vezet ő: Az  elmúlt években volt egy tervezés, részben az Egyházmegye 
részéről, hogy kezdjünk bele a templom felújításába és kibővítésébe. Ez egy jó két éve volt, akkor 
készült egy tervdokumentáció, amit a szakemberek végül leszavaztak. Az Egyháznak az volt a 
véleménye, hogy külön végezzünk felújítást a tetőszerkezetre, majd a vízelvezetésre. Ezeket gyorsan 
kellene megcsinálni, mivel ezek miatt a problémák miatt a templom állapota folyamatosan romlik. 
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Ehhez kellene, egy műszaki állapotról egy felmérés majd kellene egy költségvetést készíteni. Ha ezek 
megvannak, akkor tudunk arról beszélni, hogy hogyan lehet pénzügyi forrásokat ehhez hozzárendelni. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Nem az volt az előterjesztés célja, hogy konkrét számokat tárjunk 
fel. Az előterjesztésben le van írva, hogy milyen problémák vannak. Én azt gondolnám, hogy az lenne 
az elsődleges feladat, amit el kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy a hátralévő önkormányzati 
ciklus alatt mikor szeretné gyakorlatilag beütemezni a templom felújítását. Hogy, ha már látja a testület 
a költségvetést és az anyagi lehetőségeit, mikor tudja beütemezni ezeknek az épületeknek a 
rendbetételét.  

Benedek Éva képvisel ő: Ebben az előterjesztésben nem látok javaslatot arra, hogy a jövőben mikor 
vagy milyen sorrendben legyen előrelépés. 

Kiss László a bizottság elnöke : A javaslatot én úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek kell 
megtennie, ez egy kezdeti lépés, a javaslattételi lépés a következő előttünk álló feladat. Ez a most 
aktuális helyzetnek az ismertetése és feltárása. Fontos, hogy erről beszéljünk és ezeket a 
problémákat, melyek nem az elmúlt egy-két évre nyúlnak vissza, hanem ezek sajnos elég hosszú 
időre visszanyúló problémák, ezeket a problémákat a felszínen kell tartanunk ahhoz, hogy ebből előbb 
vagy utóbb szülessen megoldás.  

Kmetty Károly polgármester : Két dolgot szeretnék mondani. Benedek Évához csatlakozva én is úgy 
gondolom, hogy ha tényfeltárásról van szó, akkor az több adatot igényel, nem tudom, hogy mit keres a 
bevezetésben a Rogán Gábor műemlékvédelmi cikkéből kivágott rész, nem tudom, hogy ez mennyire 
illik bele az előterjesztésbe. A második problémám, hogy azt a részét nem látom az előterjesztésben, 
hogy folyamatosan kell foglalkozni azzal, amit nem tudunk pontosan, hogy mi, és én vagyok érte a 
felelős és a jegyző hajtja végre. Az a baj ezzel az előterjesztéssel, hogy vannak részek, melyeket nem 
értek, hogy miért kerültek bele, és ha már tényfeltárás, akkor pontosan a tényeket kellene benne 
megfogalmazni. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Amennyiben ténylegesen kevés az információ, akkor a testületi 
ülésig még további információkat fogok hozzárendelni ehhez az előterjesztéshez, hogy egy még 
teljesebb képet kapjon a képviselő-testület. Azt kell eldönteni, hogy meg akarjuk-e oldani ezt a 
problémát, vagy nem akarjuk megoldani.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 1 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  nem fogadott el, így az alábbi határozat 
született: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának 
79/2015. (XI. 18.) határozata az őrbottyáni m űemlékek állapotáról készített felülvizsgálattal 
kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a műemlék 
védelem alatt álló épületek felülvizsgálatáról készült 2015. évi beszámolót a képviselő-testületnek nem 
javasolja elfogadásra. 

2. napirendi pont: Egyebek: 

Csapó Károly bizottsági tag : Tavasszal vagy az év első felében volt a sportkoncepció és a kulturális 
koncepció felülvizsgálata, melyek nem lettek kellően alátámasztva, ennek eredményeképpen 
születhetett meg a bérleti díj szabályzat. Szeretném, hogy ha a decemberi ülésen foglalkoznánk ezzel 
a témakörrel, írjunk előterjesztést, tartsuk napirenden az ügyet. Utolsó információm, hogy a Gamesz 
felállásával, az fogja működtetni a városnak a kulturális és sport létesítményeit. Én úgy gondolom, 
hogy a régi rendszer jobb volt, amikor feladat ellátási szerződésünk volt. 

Benedek Éva bizottsági tag : A decemberi felülvizsgálat nem biztos, hogy szerencsés, mert érdemes 
a Gamesz vezetőjét is bevonni, praktikus lenne ezzel megvárni, hogy az új szervezet felálljon és 
későbbre eltolni ezt a kérdést. 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt 
és az ülést 15:30 órakor bezárta. 

Kiss László    Benedek Éva 
bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


