
Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfe jlesztési Bizottságának 

2016. január 20-án, szerdán 08:00 órakor 

megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 

 

1/2016. (I. 20.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 
2/2016. (I. 20.) számú határozata a napirendi ponto król 
3/2016. (I. 20.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának és napirendjének 
meghatározásáról 
4/2016. (I. 20.) számú határozata  a Várospolitikai  fórumról 
5/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 
szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
6/2016. (I.20.) számú határozata Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 
7/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervér ől szóló rendelet megalkotásáról   
8/2016. (I. 20.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
9/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  
10/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
11/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
12/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
13/2016. (I. 20.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
14/2016. (I. 20.) számú határozata 6000 tonna vasút i töltésk ő kétlépcs ős osztályozására 
kivitelez ő kiválasztásával kapcsolatban 
15/2016. (I. 20.) számú határozata a Bartók Béla ut cai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
16/2016. (I. 20.) számú határozata a Pénzügyi és Te lepülésfejlesztési Bizottság 2016. évi 
munkatervér ől 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. január 20-án, szerdán 08:00 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 

 Dékány András    bizottsági tag 

 Szántó Veronika   bizottsági tag 

 Kmetty Károly    polgármester 

 Szabó István    alpolgármester 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra     aljegyző 

 Muzsay Márta    szakmai vezető 

 Balázsné Szalay Katalin  óvoda vezető 

 Rohfeld Anita    jegyzőkönyvvezető 

Igazoltan távol: Lebek Péter    bizottsági tag 
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Meghívó szerinti napirendi pontok: 

Nyílt ülés keretében: 

1. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  

2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  

3. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 

4. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 
település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

6. Vasúti töltéskő kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása 

7. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

8. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkaterve  

9. Egyebek 

Kollár Sándor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, 
határozatképes. Lebek Péter jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai bizottsági ülésen. Jegyzőkönyv 
hitelesítésre Szántó Veronika bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel 
szavazzon.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellens zavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 1/2016. (I. 20.) számú határozata a j egyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2016. január 20-án, szerdán 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó 
Veronika bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2/2016. (I. 20.) számú határozata a n apirendi pontokról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

Nyílt ülés keretében: 

1.. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  
2.. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  
3.. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 
4.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 

település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

5.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

6.. Vasúti töltéskő kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása 
7.. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 
8.. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkaterve  
9.. Egyebek 

- elfogadta. 
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1. napirendi pont: A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Az előterjesztésben szeptember 9. 18 óra szerepel a 
közmeghallgatás idejének. A tegnapi Ügyrendi bizottsági ülésen volt egy javaslat arra vonatkozóan, 
hogy a képviselő-testület tagjai számoljanak be a munkájukról. Ezen kívül van esetleg valakinek 
kiegészíteni valója? Amennyiben nincsen, akkor aki azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendi pontok 
közé kerüljön be a képviselő-testület tagjainak beszámolója, a javaslatot a testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 3/2016. (I. 20.) számú határozata a k özmeghallgatás id őpontjának és 
napirendjének meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot, mely szerint: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi közmeghallgatás 
időpontja: 2016. szeptember 9. péntek 18.00 óra, napirendje:  

• A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója. 
• A képviselő-testület tagjainak beszámolója. 
• Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a településen megkezdett fejlesztések, 

beruházások állásáról, a várható fejlesztésekről. 
• Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok. 
• A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak 

megfelelően a közmeghallgatást hívja össze. 

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Szabó István alpolgármester:  Szeretném, ha a várospolitikai fórumról nem feledkeznénk meg, 
esetleg február 26-án. Az elmúlt fél éves események beszámolója lenne az egyik napirendi pont, 
illetve a költségvetésről is beszélhetnénk és a beruházásokról is. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Szerintem nem jó a február 26.  

Kmetty Károly polgármester:  Javasolnám a március 18-át, és akkor nem szorulunk be, mert 14-ig el 
kell fogadnunk törvény szerint a költségvetésünket. Így a februári Hírmondóban és a honlapon is meg 
lehetne hirdetni.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Aki egyetért a március 18-i várospolitikai fórum időpontjával, az 
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 4/2016. (I. 20.) számú határozata Vár ospolitikai fórumról. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsága 
2016. március 18-án javasolja a Várospolitikai fórumot megtartani. 

2. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendel et módosítása  

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Valakinek van kérdése vagy kiegészítenivalója? Amennyiben 
nincs akkor, aki a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja a képviselő testületnek az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 5/2016. (I. 20.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér ől szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. évi költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Hely i Építési 
Szabályzatának elfogadása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Ezzel kapcsolatban van valami kérdés? Szavazzunk először a 
határozatról. Aki a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 6/2016. (I. 20.) számú határozata Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak alapján megalkotja Őrbottyán Város 
Településszerkezeti tervét és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a településszerkezeti tervlapot, valamint 
azok kötelező együttes alkalmazását előírja. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Város teljes igazgatási területére 
vonatkozóan jóváhagyja a Településszerkezeti terv e határozat szerinti szöveges, valamint rajzi 
mellékleteit. Az e határozat szöveges és rajzi mellékleteit azok módosításáig együtt kell alkalmazni. 

E határozat szöveges mellékletei: 

a) M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása 

b) M-2 melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések) 

c) M-3 melléklet: A település területi mérlege 

d) M-4 melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

e) M-5 melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

E határozat rajzi melléklete: a TSZT rajzszámú, m=1:10.000 méretarányú településszerkezeti terv. 
Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától számított 
30. napon lépnek hatályba. 
E határozat meghozatalával egyidejűleg Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2011. (IV. 18.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Nagyközség településrendezési terve 
érvényét veszti.  

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Aki a rendelet-tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 7/2016. (I. 20.) számú határozata Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervér ől szóló rendelet megalkotásáról   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet-tervezetet  a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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4. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A rendelet módosítása azért született, mert felmerült néhány 
olyan téma, amit ez a rendelet szabályoz. Az egyik ilyen az avarégetés szabályozása, a másik ilyen 
kérdés a hétvégi zajkeltés szabályozása. Illetve belekerültek még a tervezetbe olyan szabályozások, 
amelyekkel jobban fogható az a probléma, hogy az ingatlan tulajdonosok előtti területnek a 
beépíthetősége és a használata az milyen módon szabályozható későbbiekben. Az égetés ügyében 
az Ügyrendi bizottság azt támogatta, hogy maradjon meg a jelenlegi rendszer az időpontot tekintve, 
azzal a kiegészítéssel, hogy ez a variáció is tartalmaz olyan kiegészítést, ami tartalmazza, hogy mit 
lehet égetni. A rendelettel mindenféleképpen a közterületi felügyelő tevékenységét szeretnénk 
erősíteni, két közterület felügyelőt szeretnénk alkalmazni 2016-ban, egy olyan munkarend 
beosztással, hogy akár hétvégi szolgálatot is tudjanak vállalni. A másik kérdés a zajkeltő 
tevékenységek szabályozása.  

Szabó István alpolgármester:  Azt szeretném javasolni, hogy a tűzgyújtási napokon a közterület 
felügyelet mellett a rendőröket és a polgárőröket is vonjuk be az ellenőrzésbe.. Az újságban egy 
állandó rovatot csinálnánk a „Jó, ha tudod” címmel, hogy a lakossággal ezeket folyamatosan közölni 
tudjuk. Illetve a szeretném, ha beszélnénk a közterületi díjakról, azok csökkentéséről vagy eltörléséről. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Azt szeretném kérni, hogy amit megkaptunk leírva, az legyen 
jobban kidolgozva, mert nem igazán értem a javaslatot.  

Dékány András bizottsági tag:  Én teljesen megtiltanám a tűzgyújtást. 

Kmetty Károly polgármester:  Meg kell szervezni a zöldhulladék összegyűjtését. Ha nem biztosítjuk, 
hogy égetésen kívül legyen más alternatíva és hozunk egy rendeletet azzal csak feszültséget fogunk 
okozni. Dolgozzuk ki a másik oldalát és, ha ez megvan, akkor be lehet tiltani a tüzelést. 

Dékány András bizottsági tag:  A lehetőség ellenére, hogy a műanyagot és a zöldhulladékot is 
elszállítják, ahhoz képest sokan égetnek olyan dolgokat, amiket nem kéne vagy kiviszik az erdőbe. Ha 
a tűzgyújtást szabályozzuk nem biztos, hogy ellenőrizni és betartatni is tudni fogjuk.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Teljesen elfogadható, amit mondtál, egy hosszú távú folyamat 
végén el kell érnünk odáig, hogy elérjük az égetés megszűnését, megszüntetését. Meg kell adnunk az 
alternatívákat a lakosság számára, minél több lehetőségre kell felnyitni a lakosság szemét. 

Dékány András bizottsági tag: A közterületen elhelyezhető építőanyagok, én ezt bejelentés 
kötelesnek írnám. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 48 óráig nem foglalkozunk vele, utána be kell jelenteni, engedélyt kell 
kérni rá, és közterület használati díjat kell fizetni utána, a rendeletünk alapján. Ennek a szabályai a 
rendeletünkben benne vannak.. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Szavazhatunk egyben az egészről? Aki egyetért az elhangzott 
módosító javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 8/2016. (I. 20.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
a közterületek használatáról és a település környez etvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 
22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati rendeletének mód osításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága azt 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezet: 

• 3. §-ában: a hulladékégetés továbbra is lehetséges legyen havi egy alkalommal, 
• az (1) bekezdésben a „hulladékgyűjtő edényekben” helyett „az arra rendszeresített 

hulladékgyűjtőben” kifejezés szerepeljen, 
• Az új 17/A § (3) bekezdésének a szövege az alábbi legyen:  
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„(3) Az ingatlanok területén mások nyugalmának megzavarására alkalmas munka végzése, gép 
használata, motoros favágás, kerti traktor üzemeltetés, fűnyírás, kertépítéssel és - fenntartással 
kapcsolatos, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése 

a. munkanapokon 8.00 és 20.00 óra, 
b. szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon 9.00 és 16.00 óra, 
c. vasárnap és ünnepnapokon 9.00 és 13.00 óra között lehetséges.” 

 

5. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

Kollár Sándor bizottság elnöke: Kérhetek egy kis segítséget, hogy az Ügyrendi bizottságon milyen 
módosításokkal javasolták a rendelet elfogadását a testületnek, hogy nagyjából egy vonalon induljunk 
el. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi Bizottság ülésén elfogadott javaslatok a következőek 
voltak: 

- A tervezet 7. § (4) bekezdésében a 30 ezer forint helyett 40 ezer forint legyen a pénzjutalom. 

- A 9. § (1) bekezdésében 15 év helyett 10 éves magas színvonalú szakmai munka szerepeljen. 

- A 10. § (3) bekezdésében 15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 
50.000 forint pénzjutalom, 25 éves után nettó 100.000 forint pénzjutalom járjon. 

- A 11. § -ban legyenek pontosabban meghatározva a feltételek, úgymint a jelölés időpontjában fennálló 
tanulói vagy hallgatói jogviszony, a bizonyítványban vagy leckekönyvben 4-es osztályzatnál gyengébb 
jegy nem szerepelhet és megyei versenyen 1-3. helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést 
kell a díjazottnak elérnie. A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

Szabó István alpolgármester:  Én az összegekre tennék javaslatot, a Pedagógus díszoklevélnél 
40.000 Ft-tal jutalmazni szerintem kevés, én ezt 100.000 Ft-ra emelném, az Őrbottyán közszolgálati 
díjat is nagyon alul értékeltnek látom, ezt az összeget én 200.000 Ft-ra emelném fel és akkor még az 
Őrbottyánért díjnál a 30.000 Ft-ot 50.000 Ft-ra emelném fel. Ezeken kívül, amiket az Ügyrendi 
bizottság javasolt azokkal egyet értek.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  A nyugdíjba vonulás az, hogy volt eddig?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Őrbottyánban eltöltött x év munkaviszony után fizetésének 1, 2, 3, 4 
szeresét kapta meg.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Őrbottyán város díszpolgárai címnél, ott az aranygyűrű van a 
díjhoz. 

Dékány András bizottsági tag:  Én hozzátenném, hogy elhalálozásakor a család kívánsága szerint 
ingyenes sírhely illeti meg a településen. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezt befogadta az előterjesztő. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A következő az Őrbottyánért díj. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Az Ügyrendi bizottság itt emelte fel az összeget 30.000 Ft-ról 
40.000 Ft-ra. Istvánnak volt egy 50.000 Ft-os javaslata. 

Szabó István alpolgármester:  Akkor én azt az 50.000 Ft-os javaslatomat visszavonom. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Aki egyetért, hogy 40.000 Ft-ra emeljük az összeget, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 9/2016. (I. 20.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének az adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
adományozható elismerésekről szóló rendelet-tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegét 
40.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Közszolgálatért díjnál van-e valakinek módosító javaslata? 

Szabó István alpolgármester:  Én ezt a díjat 200.000 Ft-ra emelném fel.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Szerintem nem is biztos, hogy ez a Közszolgálatért díj 
kellene, én ezen nagyon sokat gondolkoztam. Aki a közszolgálatban dolgozik, annak ez a munkája, 
ha átlagon felül teljesített, akkor valamilyen jutalmazásban részesülhet. 

Dékány András bizottsági tag:  Egyetértek Szilvivel, ezt nem külön díjazással kellene elintézni, 
hanem jutalmazással, prémiumokkal meg lehet oldani.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Én a 7-es §-t és a 8-as §-t kihúznám.  

Kmetty Károly polgármester:  Én is úgy gondolom, hogy húzzuk ki ezt a két §-t. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke  Ha kivesszük a Közszolgálatért díjat és a Pedagógus díjat, akkor 
emelhetjük az Őrbottyánért díjat. 

Kmetty Károly polgármester: Én javasolnám akkor azt is, hogy a 10. § is vegyük ki. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Akkor 1 helyett 3 embert lehessen jelölni évente Őrbottyánért díjra. 
A 8-as §-t, a 9-es §-t és a 10 §-t húzzuk ki. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Aki azzal egyetért, hogy a rendelet tervezetből kivegyük a 8-as §-
t, a 9-es §-t és a 10-es §-t, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 3 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 10/2016. (I. 20.) számú határozata az  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének az adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
adományozható elismerésekről szóló rendelet-tervezetéből 8-as §-t, a 9-es §-t és a 10 §-t elhagyni 
javasolja a Képviselő-testületnek. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A másik javaslat, hogy az Őrbottyán díjért a 3. bekezdésben 
szereplő 1 helyett 3 legyen adható. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 11/2016. (I. 20.) számú határozata az  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének az adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
adományozható elismerésekről szóló rendelet-tervezet 7. § (3) bekezdésében „Évente 3 db 
Őrbottyánért Díj adható.” szöveget javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: A következő a Jó tanuló, jó sportoló díj, ezzel kapcsolatban nem 
volt módosító javaslat az Ügyrendi bizottság módosító javaslatán kívül. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A bizonyítványban 4-esnél nem lehet rosszabb osztályzata, megyei 
versenyen 1-3. helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést ért el illetve a tanulmányi eredményt 
az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. Ezek a javaslatok kerülnének bele ebbe a §-ba. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Aki ezekkel a módosításokkal egyetért az kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 12/2016. (I. 20.) számú határozata az  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének az adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
adományozható elismerésekről szóló rendelet-tervezet 11. §-át az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a. a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  
b. bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  
c. megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. 

2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 
3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni.” 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Aki a támogatott módosításokkal egyben elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet a képviselő testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 13/2016. (I. 20.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének az adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

6. napirendi pont: Vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Valakinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? 

Szántó Veronika bizottsági tag:  A legutolsó dolog, amit erről tudok, hogy megszavazta a képviselő-
testület, hogy követ vásárolunk, és úgy volt, hogy ez a kő olyan minőségű, hogy egyből teríthető. 
Miután megkaptuk és elolvastam az előterjesztést feltettem az önkormányzatnak azt a kérdést, hogy 
hogyan lehet, hogy a rostálás miatt ilyen plusz költségek merültek fel? Azt a választ kaptam, hogy ez a 
kő nem az a kő, amiről egyszer már szavaztunk. 

Kmetty Károly polgármester:  Ez nem az a kő, amiről akkor szavaztunk, annak a megvásárlása 
rajtunk kívül álló okokból meghiúsult. Ezt a javaslatot azért hoztuk be a testület elé, mert leterítettünk 
egy kísérleti szakaszt a József Attila utcában egy 130 m x 4 m-es területen, ugyan kivitelezési hibák is 
történtek, de az látszott, hogy ebben a kőben vannak olyan nagyon apró maradványok, melyek 
fölúsznak egy komolyabb csapadék esetében és sár keletkezik, amiről azt az információt kaptuk, hogy 
ez nem történhet meg. A tapasztalat alapján kellene ezt a követ a továbbiakban felhasználni és akkor 
nem lesz ilyen gond. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Miért nem keressük fel azt, aki téves információkkal eladta nekünk a 
követ? Értem, hogy át kell rostálnunk, mert különben van 6300 tonna kavicsunk, amivel semmit sem 
tudunk kezdeni. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Mennyiért vettük ezt a 6300 tonna követ? 

Kmetty Károly polgármester:  Mindennel együtt, szállítást is beleértve volt 14.000.000 Ft, tehát 
kereten belül vagyunk, még mindig negyed árnál vagyunk, még ezzel a rostálással is. Javaslom, hogy 
ha valaki jár Erdőkertesen nézze meg a  P+R parkolót száraz időben és nézze meg egy komolyabb 
eső után. Az a parkoló pontosan olyan anyagból készült, amit mi most ki szeretnénk rostálni. 
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Mikor idekerült ez az anyag mi is úgy gondoltuk, hogy ez teríthető, láttam is olyan utcát, amit ezzel 
csináltak meg, száraz időben láttam, akkor egy nagyon jó stabil útszerkezetet láttam. Lehet, hogy nem 
lett volna akkora probléma most sem, ha a vállalkozó száraz időben végzi el ennek a kőnek a 
terítését. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  A szerződésünkbe, amikor ezt vásároltuk nincs benne, nincs 
műszakilag lefektetve, hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie? 

Kmetty Károly polgármester:  Nincsen. Ezt a szakaszt úgy tudjuk rendbe hozni, hogy mivel 
útszerkezetileg nagyon stabil út jött létre, erre a részre hozunk majd mart aszfaltot, hogy lezárjuk ezt a 
felületet, a többinél úgy gondolom, ha ezt a 6000 tonnát átrostáljuk akkor ez a probléma megszűnik. 

Dékány András bizottsági tag:  A rostálás után a maradékkal mit csinálunk? 

Kmetty Károly polgármester: Gyakorlatilag el lehet vinni a rekultiválandó területre, mivel nem 
veszélyes anyag, oda pontosan ilyen típusú inertnek nevezett anyagokat lehet szállítani. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Így nekünk várhatólag mennyi marad a 6000 tonnából 
előreláthatólag átrostálva? 

Kmetty Károly polgármester: Én úgy gondolom, hogy nagy veszteség nem lesz ebben, a nagy súlyt 
nem ez adja. 

Szabó István alpolgármester:  Többször felmerült, hogy az árajánlatok közül mindig a legolcsóbbat 
választjuk, szerintem nem ezt kellene szem előtt tartani a döntés meghozatalakor. Azt látom 
tapasztalatból, hogy többször is rosszul jártunk, szerintem erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. 
Jelen esetben szembetűnő, hogy az egyik árajánlat kétszerese a másiknak, remélem, hogy jó döntést 
hoztunk, vagy fogunk hozni ez ügyben. 

Kmetty Károly polgármester:  Én sem értem a nagy különbséget, de egy kétlépcsős rostálásról van 
szó, úgy gondolom, hogy az egyik rostáló olyan, mint a másik.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Ügye a rostálót hozzák ide? 

Kmetty Károly polgármester: Igen. Ezt mindenféleképpen el kell intéznünk idén, a követ meg kell 
próbálni felhasználni arra a célra, amire megvettük.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 14/2016. (I. 20.) határozata 6000 ton na vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására 
kivitelez ő kiválasztásával kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „6000 tonna vasúti töltéskő 
kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása” tárgyában elfogadja a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére a 
Fót-Gép Kft-vel (2151 Fót, Március 15. utca 4.) bruttó 4.572.000 Ft értékben. 

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

7. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sportpálya g ondnokolása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Ehhez az előterjesztéshez van-e valakinek hozzáfűznivalója, 
kérdése? 

Kmetty Károly polgármester: Annyit hozzáfűznék, hogy március 1-től a sporttelep is átkerül a 
vagyonkezelés tekintetében a Gamesz-hoz. Amennyiben a Gamesz nem fogja tudni egymaga ellátni 
ezt a feladatot, akkor majd szerződést köthet a gondnokolási feladatok ellátására. 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Van egyéb kérdés? Aki elfogadásra javasolja a képviselő 
testületnek a határozatban foglaltakat,  kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 15/2016. (I. 20.) számú határozata a Bartók Béla utcai sportpálya 
gondnokolásával kapcsolatosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést 2016. február 1-
jével felbontja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatosan 
szükséges intézkedéseket tegye meg.   

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

8. napirendi pont: Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság 2016. évi munkaterve 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Munkatervvel kapcsolatban van valakinek kérdése? 

Szabó István alpolgármester:  Tavaly volt egy Vállalkozói fórum, nem szeretnétek felvenni a 
munkatervbe ennek az előkészületét? 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Szerintem ezt a fórumot mindenféleképpen a költségvetés után 
kellene megtartani. Május-június körüli időpontra lehetne betervezni, de beszéljük meg, hogy mi a 
célja a találkozónak. Sajnos az előző után se sok minden történt. Beszéljünk ez ügyben, hogy mit 
várunk ettől a fórumtól. Majd ez ügyben kereslek titeket, és szervezünk egy megbeszélést valamikor a 
költségvetés elfogadása után. 

Szabó István alpolgármester: Részemről rendben. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Aki a bizottság munkatervét elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot 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 Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 16/2016. (I. 20.) határozata a Pénzüg yi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztés mellékletét képező 2016. évi munkatervét elfogadja.  

Melléklet  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 16/201 6. ( I. 20.) határozatához 
 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. évi munkaterve 

2016. január 20. szerda  

A 2015. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkaterve 

Előterjesztő: bizottsági elnök 

Előterjesztés készítője: bizottsági elnök 
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2016. február 17. szerda  

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2 019. évekre 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Az alpolgármester 2015. évi beszámolója  

Előterjesztő:    alpolgármester 

Előterjesztés készítője: alpolgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság  2015.  évi beszámolója  

Előterjesztő: bizottsági elnök 

Előterjesztés készítője: bizottsági elnök 

2016. március 23. szerda  

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Civil szervezetek támogatása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. április 20. szerda  

Harangok Napja programjának elfogadása  

Előterjesztő:  Művelődési Ház vezetője 

Előterjesztés készítője: Művelődési Ház vezetője 

2016. május 18. szerda  

Zárszámadás Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásár ól 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2015. é vi bels ő ellenőrzéséről szóló jelentés 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: Adócsoport vezetője  

2016. június 22. szerda  

Következő Testületi ülés előkészítése 
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2016. szeptember 21. szerda  

Következő Testületi ülés előkészítése 

2016. október 19. szerda  

Következő Testületi ülés előkészítése 

2016. november 23. szerda  

Következő Testületi ülés előkészítése 

2016. december 7. szerda  

A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő: polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

 

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnöke az ülést 9:41 órakor bezárta. 

Kollár Sándor    Szántó Veronika 

bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyz őkönyv hitelesít ő 
 

 

 


