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Őrbottyán Város Önkormányzat 

 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

 
2015. január 20-án, kedden 16 30 órakor   

 
megtartott rendes ülésének 

 
jegyzőkönyve 

 
1/2015. (I. 20.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
2/2015. (I. 20.) számú határozata a napirendi ponto k módosításáról 
3/2015. (I. 20.) számú határozata a napirendi ponto król 
4/2015. (I. 20.) határozata a Pénzügyi és Település fejlesztési  Bizottság munkatervének 
elfogadásáról 
5/2015 (I. 20.) számú határozata a Közbeszerzési sz abályzat módosítása tárgyában 
6/2015. (I. 20.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának módosításáról 
7/2015. (I. 20.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának és napirendjének 
meghatározásáról 
8/2015. (I. 20.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskolai tanteremhiányának kezelése 
tárgyában 
9/2015. (I. 20.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskolai tanteremhiányának kezelése 
tárgyában 
10/2015. (I. 20.) számú határozata önkormányzati be ruházások megvalósítása útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével tárgyába n 
11/2015. (I. 20.) számú határozata önkormányzati be ruházások megvalósítása útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével tárgyába n 
12/2015. (I. 20.) számú határozata önkormányzati be ruházások megvalósítása a magánszféra 
bevonásának tárgyában 
13/2015. (I. 20.) számú határozata pályázati tanács adói szolgáltatás igénybevételére történ ő 
pályázati kiírásról 
14/2015. (I. 20.) számú határozata az Izotóp Tájéko ztató Társulástól 2015. évre megítélt 
támogatás felosztásának jóváhagyásáról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. január 20.-án, kedden 16:30 órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő   bizottsági elnök 

Kiss László   bizottsági tag 
Béres István   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia   bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Tóth István Albona Kft. ügyvezető 
 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző 
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 

 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 

1. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterve 
2. Közbeszerzési szabályzat módosítása 
3. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
4. A Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 
5. Önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

igénybevételével 
6. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával 
7. Sportpálya helyiségének hasznosítása 
8. Egyebek 
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Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e: Köszöntöm a 
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel van jelen, határozatképes. Dékány András 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, külföldön tartózkodik. Karácsony Szilvia is jelezte, 
hogy a nagy forgalom miatt késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítésre Kiss László bizottsági tagot kérem fel, 
aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a jegyz őkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 1/2015. (I. 20.) számú határozata a j egyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. január 20-án, kedden 16:30-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kiss László 
bizottsági tagot kéri fel. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A napirendi pontok módosítására tennék javaslatot. A vendégre 
való tekintettel javaslom, hogy a sportpálya helyiségének hasznosításáról szóló napirend legyen az 
első, valamint két sürgősségi előterjesztés napirendre vételét javasolom 7. és 8. pontként. Aki a 
módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontok módosításáról, melyet a bizotts ág 3 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2/2015. (I. 20.) számú határozata a n apirendi pontok módosításáról 

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

1. Sportpálya helyiségének hasznosítása 

7. Pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő pályázati 
kiírás 

8. 2015. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása 

elfogadja.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a napirendi pontokat elfogadja a módosítással együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontokról, melyet a bizottság 3 igen s zavazattal, 0 ellenszavazattal és 
0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alá bbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 3/2015. (I. 20.) számú határozata a n apirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

1. Sportpálya helyiségének hasznosítása 
2. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterve 
3. Közbeszerzési szabályzat módosítása 
4. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének 

meghatározása 
5. A Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 
6. Önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével 
7. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra 

bevonásával 
8. Pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő 

pályázati kiírás 
9. 2015. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása 
10. Egyebek 
 
elfogadja. 
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1. Napirendi pont: Sportpálya helyiségének hasznosí tása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Előterjesztő Kiss László képviselőtársam, kíván-e hozzáfűzni 
bármit a napirendi ponthoz? 

Kiss László bizottsági tag : Az előzetes ülések alapján elhangzottak szerint jegyző asszony 
bevonásával előkészítettük az előterjesztést és a szerződés tervezetet, melyet mindenki megkapott. 
Egyéb hozzáfűzni valóm nincs, kérdés esetén igyekszem válaszolni. Tóth István is jelen van az 
Albona Kft-től, hozzá is lehet kérdéseket intézni. 

Benedek Éva bizottsági tag : A délelőtti bizottsági ülésen is jeleztem, hogy ahhoz képest, amit mi is 
meg tudnánk valósítani, nem nyújt többletet az önkormányzat részére. Jelenleg a sportpálya 
gondnokságra van kiadva az OBCSÉ-nak. Amennyiben közösségi teret szeretnénk létrehozni, úgy az 
önkormányzat vesz darts táblát, csocsó asztalt, majd Csapó Károlyt és az OBCSÉ-t felkérjük, hogy 
biztosítsa a helyiség nyitva tartását és tisztán tartását. Minimális költséggel ezt az önkormányzat is 
meg tudja oldani. Ami pluszt jelent, az a vállalkozónak a haszna, ez az ő számára lenne előnyösebb.  

Kiss László bizottsági tag : Eldöntendő kérdés. Ez egy lehetőség, át kell gondolni. Szeretném, ha 
ezekre a kérdésekre és hozzászólásokra melyek most felvetődnek Tóth István kapna reagálási 
lehetőséget. Szeretném meghallgatni, hogy van e Tóth Istvánnak javaslata, kompromisszumos 
megoldása.  

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Tavaly is szóba került ez a téma, akkor is mindenki a profitot 
kifogásolta. Volt olyan, aki egy ideig működtette és nem érte meg neki. Próbálunk hosszú távon 
gondolkodni és nem veszteségesen. Nem zárkózunk el a bérleti díjtól sem, ebben az esetben nem 
lenne szükség a pályáztatásra. Ez egy javaslat. Úgy gondolom – Csapó Károly is támogat ebben - 
hogy van egy üres helyiség, amit hasznosítani lehetne a közösség érdekében. Mi el tudnánk vállalni a 
felügyeletet, tisztán tartást, programot is szerveznénk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Csapó Károly mi az álláspontod? 

Csapó Károly : A labdarúgó szurkolóknak és a játékosoknak egy állandó, rendszeres színvonalas 
vendéglátásra van szükségük, edzések és mérkőzések ideje alatt is. Az, hogy ezt hogyan lehet 
megvalósítani vendéglátó ipari egység nélkül, még nem került kigondolásra. Tóth Istvánéknak jelenleg 
is van egy érvényes szerződésük, mely szerződésnek a kibővítését látnám megoldásnak. 
Véleményem szerint eladó teret, kiszolgáló teret kellene biztosítani. A szerződés eddig is tartalmazta, 
hogy használhatják a klubhelyiséget, ezekben az esetekben a helyiség takarítását és felügyeletét is 
vállaltuk. A gondnoksági szerződés azonban nem tartalmazza, hogy napi 6-8 óra nyitva tartás alatt a 
teljes felügyeletet biztosítsuk. Amennyiben ezt biztosítani kell, akkor olyan konstrukcióra van szükség, 
hogy megérje az őrbottyáni csapatoknak is. Véleményem szerint más megoldások is szóba jöhetnek. 
Kérdés, hogy Tóth Istvánék a működésük módját akarják-e alakítani illetve kiterjeszteni és ahhoz mi 
szükséges. Támogatom, hogy színvonalas és rendszeres vendéglátás legyen a sport rendezvények 
alatt. 

Szabó István alpolgármester : Elfogadom, hogy a felügyelet 6-8 órában nem megoldható, de az 
Ügyrendi Bizottságban arról beszéltünk, hogy az OBCSE szerződését kellene kiegészíteni egy ilyen 
megbízással. Véleményem szerint, amennyiben mindkét szervezettel szerződést kötünk, olyan mintha 
kétszer fizetnénk. A jelenlegi előterjesztés nem fedi a színvonalas vendéglátást.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Az OBCSE tevékenységébe vegyük ezt bele? 

Szabó István alpolgármester : Csapó Károlynak voltak már például darts klubra kezdeményezései. 
Nem zárja ki egyik a másikat, azonban a megvalósításban Csapó Károlynak is partnernek kell lenni. 
Amennyiben a színvonalas vendéglátás a cél, akkor magának a cégnek kell indulni egy beszerzési 
pályázaton. Amennyiben az Önkormányzat ír ki az üzemeltetésre pályázatot, abban az esetben, ott 
nem egy kulturális tér lesz. Attól tartok, hogy a futballisták, akik már nem játszanak, alkoholt 
szeretnének fogyasztani, nem pedig üdítőt. Lehet, hogy egyik üti a másikat. Úgy tudom több tér 
található ott, melyekből van kihasználatlan is ott kialakítható lenne a kulturális tér. Ez ebben a 
formában nem biztos, hogy eléri azt a célt, amit mi szerettünk volna ezzel a közösségi megoldással. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A vállalkozó hogyan szeretné ennek az ellentmondásnak az 
elhárítását megoldani? 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Ezt nem fogjuk tudni megoldani, hiszen ha nem adunk ki 
semmit, akkor is behozzák. Eddig is behozták, amíg nem volt ott kiszolgálás. Ez kikerülhetetlen.  

Csapó Károly : Hogy klubként működhessen nem pedig kocsmaként, véleményem szerint a nagy 
helyiség működtetésével lenne megoldható. A közönség alkoholfogyasztás szempontjából alakítható. 
Alkohol mindenképpen kerül be a pályára, ez eddig sem okozott problémát. Nem szabad ennyire 
mereven kezelni.  
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Amennyiben gyermek rendezvény lenne, úgy az alkohol fogyasztását is meg lehet tiltani. Véleményem 
szerint a jelen szerződés anyagi tekintetben történő módosítása lenne a legkedvezőbb. Nem 
bérbeadásra kerülne a klubhelyiség, hanem csak lehetősége lenne a vendéglátónak kiszolgálni.  

Kiss László bizottsági tag : Mindenképpen hasznosítani kell a helyiséget, közösséget kell építeni. 
Most van egy lehetőség előttünk. Van fenntartás a határozati javaslattal illetve a szerződéstervezettel 
kapcsolatban. Fontos azonban hozzátenni, hogy van egy 1 éves tesztidőszak, mely idő alatt kiderül, 
hogy milyen hatása lesz települési szinten ennek a kezdeményezésnek, működőképes-e vagy nem. 
Alapvető kérdés az, hogy ingyenes formában történne ennek a helyiségnek a biztosítása. Tóth István 
részéről felmerült, hogy hajlandó valamennyi összeget biztosítani. Dönteni kell a testületnek, hogy 
amennyiben ebbe az irányba terelődnénk, akkor az OBCSE bevonásával milyen más lehetőségek 
vannak még a hasznosításra.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Hozzám is érkeztek be fiatalok kulturált körülmények közötti 
szabadidő eltöltésére igények. Javasolnám, hogy ne 2016. december 31-ig szóljon a szerződés, 
hanem 1 év próbaidőre. Nézzük meg, hogy milyen eredménnyel tud működni. A TV és az internetet 
bevezetésével egy másik helyiség bevonásával, másik bejárattal lehetne egy közösségi teret 
kialakítani. Azt gondolom, hogy igazából csak az alkohol a probléma Javaslom, hogy próbaidőszakot 
szabjunk meg. 

Kiss László bizottsági tag : Elírásra került a határozati javaslat, mert 2015. szerepel a szerződésben 
is. Teszek egy javaslatot a módosításra. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Aggályosnak tartom, hogy odaadnánk egy önkormányzati helyiséget 
egy cégnek - aki ott profit termelést fog folytatni – úgy, hogy sem bérleti díjat, sem pedig rezsit nem 
fizet, mindezt ráadásul pályáztatás nélkül. Elképzelhető, hogy ha kiírjuk a pályázatot, akkor Tóth 
Istvánon kívül nem lesz olyan, aki elvállalná ezt a feladatot. A bérleti díj és a rezsi kapcsán kellene 
kompromisszumot találni. A helyi rendeletünk tartalmazza, hogy „a bérleti díjat a helyiség értéke és az 
önköltségszámítás figyelembevételével kell meghatározni. A bérleti díj meghatározásakor figyelembe 
kell venni továbbá a leendő bérlő által végzett tevékenységet, annak településre gyakorolt hatását.” 
Nem gondolom, hogy magas bérleti díjat kellene megállapítani, de a térítésmentes bérbeadást nem 
tartom elfogadhatónak. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Jelenleg mennyi a bérleti díj? 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: A másik, általunk jelenleg bérelt kis helyiségnek 15 000 Ft. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Hány m2 a helyiség? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A kicsi helyiség kb. 8 – 10 m2, a nagy kb. 50 m2. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Amennyiben bérbe adjuk, a rezsit mindenképpen a vállalkozónak 
kellene állnia. Minimális bérleti díj kiszabását és rezsiköltség megfizetését javaslom. Vélemény?  

Kiss László bizottsági tag : Ha bérleti szerződést kötünk, bármilyen vállalkozóval, olyan feltételekkel, 
hogy bérleti díjat, rezsit fizet, akkor mennyiben sérül az az alapelképzelés, hogy a sportegyesületek, 
civil szervezetek feltétel nélkül tudják használni ezt a helyiséget? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Hogyan használták ezt a helyiséget a civil szervezetek eddig?  

Csapó Károly : Főztek a rendezvényeken, az épületben minimális ideig tartózkodtak. Bárpult 
helyiséget nem használták. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Az sem lenne fenntartható állapot, hogy kérnénk tőle bérleti díjat 
és más odamegy és korlátlanul használja.   

Kiss László bizottsági tag : Amennyiben ellenszolgáltatást fizet – ez lehet bérleti díj, vagy rezsidíj -, a 
szerződésben mindenképpen úgy kellene rögzíteni, hogy adott esetben a civil szervezetek és 
sportegyesületek is tudják használni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Felmerül a kérdés, hogy ha a civil szervezetek használják, akkor a 
takarítást ki végzi? 

Csapó Károly : Az OBCSE szerződésében jelenleg is benne van, hogy a takarítást mi álljuk, 
ugyanakkor a civil szerveztek be szoktak segíteni. 

Kiss László bizottsági tag : A szerződés 2.7-es pontja, miszerint a bérlemény albérletbe nem adható, 
azonban a bérlővel történő előzetes egyeztetést követően, a településen működő civil és sport 
szervezetek térítésmentesen, saját felelősségükre igénybe vehetik. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e javaslat? Javaslom a jelképes bérleti díjat és a rezsi 
fizetését. 

Csapó Károly : A működéshez nem szükséges a bérlés. Továbbra is klubhelyiségként működik, de ha 
nyitva van, akkor azt a klubhelyiségben lévő rendezvény látogatói igénybe veszik. Javaslatom, hogy 
Tóth Istvánék egy bővebb nyitva tartást biztosítanak. 

17:00 órakor megérkezett Karácsony Szilvia bizottsági tag, a bizottság négy fővel van jelen. 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Az OBCSE legyen megbízva, hogy feleljen a helyiségért. Mi 
csak a pótrészt akartuk használni, de már azt sem, ha ez ekkora gondot jelent. 

Kiss László bizottsági tag : Amennyiben jól értem, továbbra is használná az Albona Kft. azt a 
helyiséget, amit egyébként is bérel az önkormányzattól és nincs igény a pult használatára. Bent nem 
történne kereskedelmi tevékenység.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Nem tudom vizualizálni azt, hogy hol van a terem és, hogy hogyan 
lehet megközelíteni Összeköttetésben van ez a két terem?  

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Igen, egy ajtó választja el a két termet egymástól. A kisebbik 
helyiséget béreljük, ahol van egy kis ablak a kiszolgálás lehetőségére.  

Kiss László bizottsági tag : Át kell dolgozni a megbízási szerződést és az egész javaslatot. 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Azt látom, hogy mindenkinek a profit termelésével van a gondja. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Azzal nincs baj, hiszen egy vállalkozó nyilván profitot termel. 

Kiss László bizottsági tag : Valamilyen szerződés akkor is szükségeltetik, hiszen ezeket az 
eszközöket továbbra is Tóth István biztosítja. 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Majd meglátjuk, hogy ebben a helyzetben mi történjen. 

Csapó Károly : A határozati javaslat szólhatna arról, hogy Tóth István meglévő szerződése és a mi 
meglévő szerződésünk milyen módosításokkal legyen kiegészítve. 

Kmetty Károly polgármester : Úgy gondolom, hogy az eredeti gondolat a közösségi térről más 
irányba terelődött a mostani beszélgetés során. Azt javasolnám, hogy hirdessük meg ezt a 
tevékenységet. Tudjuk, hogy próbálkoztak már ezzel és rövid úton nem volt működőképes. Csapó 
Károly szavaiból úgy értem, hogy a látogató közönség használná elsősorban, tehát vendéglátó ipari 
egységként működne. Ebben az esetben viszont nem tehetjük meg, hogy nem írunk ki pályázatot, 
hiszen sajnos a szabályzataink előírják. Amennyiben eljutottunk a pályáztatásig, akkor a leendő 
szerződés tervezetben vissza lehet térni a rezsiköltség megosztására, valamint olyan kontrolpontokat 
is bele lehet tenni, hogy ha gyerekek vannak, akkor mire lehet használni a helyiséget. Így elérhető, 
hogy valóban megjelenjen az a közösségi tér is, amire az egész irányult. Jelenleg úgy érzem, hogy ez 
háttérbe szorult, más célok fogalmazódnak meg. Azt javaslom, hogy pályáztassuk meg ezt a 
tevékenységet, a feladatkörrel együtt. 

Kiss László bizottsági tag : Amennyiben egy új határozati javaslat kerülne megírásra, konkrétan ide 
írnánk ki a pályázatot, kereskedelmi tevékenységre és mellette biztosítanák az eszközöket. 

Kmetty Károly polgármester : Nem csak az eszközökre irányulna, hanem a tevékenységre is.  

Kiss László bizottsági tag : Másik felmerült lehetőség, hogy nem történne kereskedelmi tevékenység, 
de klubhelyiségként működne. A nyitva tartás az igényeknek megfelelően alakulna. Nem szükséges 
ebben a helyiségben kereskedelmi tevékenységet folytatni. Ilyen esetben ha kell pályázat, akkor 
kerüljön kiírásra. 

Kmetty Károly polgármester : Ebben az esetben nem kell. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ami nem világos, hogy hol tudjuk elhatárolni a klubhelyiséget, hiszen a 
cél ütközik egymással, mivel a vállalkozónak a profit termelés a célja. A megvalósításban merülnek fel 
kérdések.  

Kiss László bizottsági tag : Azt visznek be amit szeretnének. Van szolgáltatás, van aki felügyeli és 
felelősséget vállal. Ezt a szerződésben meg lehet fogalmazni. Szerződésre mindenképpen szükség 
van, hiszen önkormányzati épületről van szó. 

Szabó István alpolgármester : Két nagy teremről van szó. A kiírandó pályázat szerint az alsó rész 
vendéglátói célra lenne használva, a felső rész pedig klubhelyiségre. Így két dolgot is meg lehetne 
oldani.  

Kiss László bizottsági tag : Kérdés, hogy hogyan lehet kizárni az alkohol bevitelét, illetve ezt hogyan 
lehet felügyelni ellenőrizni? 
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Szabó István alpolgármester : Amennyiben az önkormányzat közösségi központ funkciónak adja ki, 
ott nem lenne megengedett az alkohol fogyasztása. 

Csapó Károly : Ott kocsma működött évekig, sosem volt komoly fogyasztás. Legtöbbször évzáróra, 
kisebb programokra volt használva. Elképzelhetetlen, hogy ott alkohol fogyasztás ne legyen. 

Kmetty Károly polgármester : Évzáróra, kisebb programokra lehet zárkörű rendezvényként 
működtetni. A közösségi tér lehetősége elvetődni látszik. Olyan ötletet nem hallottam, hogy milyen 
programok lesznek, hogyan szervezünk oda embereket. Másodlagos dolog lenne a vendéglátás 
formája. 

Csapó Károly : A klubhelyiségekben ténylegesen sport, közösségi tevékenység és esetleg 
italfogyasztás történne, úgymond egy időben. Továbbra is az a véleményem, hogy az Albona Kft.  és 
az OBCSE szerződését módosítsuk, elkezdjük végezni a tevékenységet és utána le lehet vonni a 
következtetést. Az sport koncepció a testület által úgyis áttekintésre kerül és össze lehet hangolni a 
kettőt egymással. 

Szabó István alpolgármester : Nem a sport klubról került be az előterjesztés. Teljesen másról 
beszélünk, mint ami az előterjesztésben szerepel. 

Kiss László bizottsági tag : Valóban, hiszen van egy önkormányzati ingatlan, ami kihasználatlanul áll. 
Felkínáltak egy lehetőséget, hogy lesz TV, internet, billiárd, darts ami a fiataloknak kikapcsolódást 
nyújt. Két oldalról lehet nézni. Gyakorlatilag sörözésre fektettük a hangsúlyt. Nem ez a lényeg.  

Szabó István alpolgármester : Korosztály problémákat látok.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Írjunk ki pályázatot a földszinti ital árusításra, viszont az emeleten 
egy külön bejárattal alakítsunk ki a 18 éven aluliak számára használható közösségi termet.  

Csapó Károly : Elképzelhetőnek tartom, hogy a Tökmag FC edzése alatt alkohol kiszolgálás nincs. 
Nincs ennek semmi akadálya.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Ez a javaslat hogyan egyezik a vállalkozó érdekeivel? 

Csapó Károly : Ezt is meg lehet fontolni. 

Kiss László bizottsági tag : Sok lehetőség felmerült. Úgy látom, hogy nem fogunk tudni most dönteni, 
ezért előterjesztésemet visszavonom. Átgondoljuk, hogy milyen konstrukcióban tudjuk kidolgozni egy 
jól működő közösségi hely tekintetében.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Tartsunk egy bejárást. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Rengeteg javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy ki mit támogat. 
Meg kellene határozni, hogy mi a cél? 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Kiss László visszavonta előterjesztését, de akkor hallgassuk meg 
az ötleteket konkrétan. Mindenki mondja el egyesével az ötletét, hogy közeledjenek az álláspontok. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Mindenképpen külső forrással valósulhat csak meg ez az 
elképzelés? Önkormányzaton belül nem lehet? Felmerült ötletként? 

Kmetty Károly polgármester : Forrást az önkormányzatnak kellene biztosítani. Önkormányzatot 
terheli a rezsi is, ezzel megteremtett egy közösségi területet. Másik, a vendéglátó ipari tevékenység 
folytatása. Ötletként az ital automata is felmerülhet önkormányzati oldalról. Ezzel megoldódna az 
alkohol kérdése. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Támogatom a vállalkozó tevékenységét. Van-e mód a kétféle 
kiszolgálásra? 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Jelenleg sem szolgálunk ki 18 éven alulinak szeszes italt.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Amennyiben a felső tér kerülne megnyitásra gyerekeknek, ott 
felügyelőre lenne szükség.  

Csapó Károly : A gyerekek ottléte csak úgy képzelhető el, hogy foglalkozást tartanak nekik.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : A fiatalok szórakozása nem feltétlenül a sporthoz kötődik.  

Csapó Károly : 18 éven aluliaknak felügyelettel, foglalkozásokkal. 18 éven felülieknek pedig – a 
szórakozási eszközök biztosításával – leülési, beszélgetési lehetőséget biztosítani. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : 18 éven aluliak ezek szerint szervezetten léphetnek be. 

Csapó Károly : Jelenleg is vannak nyílt foglalkozások.  
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Béres István bizottsági tag : Sajnálatos, hogy nincs közösségi ház a városban. Véleményem az, 
hogy óhatatlanul lesznek olyanok, akik átlépik a kulturált viselkedést. Nem vagyok ellene a dolognak, 
de úgy gondolom, hogy inkább fejleszteni kellene. Az a helyiség nagyon kicsi, jelenleg nem felel meg 
egy közösségi ház követelményeinek. Úgy gondolom, hogy kellene egy olyan vállalkozó, aki egy 
őrbottyáni alapítványt létrehoz. Amennyiben a lakosság adójának 1 %-át 2 évig az alapítványnak 
utalná, abból a pénzből szép közösségi házat lehetne létrehozni. Megoldás lenne a felső, alsó rész 
szétválasztása is, de sajnos nem vagyunk olyan kulturált emberek, hogy ez megfelelően működjön 
ebben a formában.  

Kiss László bizottsági tag : Továbbra is az a javaslatomat tartanám fenn, hogy ne lehessen a 
helyiségben kereskedelmi tevékenységet folytatni. A kis helyiség továbbra is üzemelhetne. Az 
eszközöket a cég felügyelné. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy saját költségén rendez be egy 
klubhelyiséget, akkor is kell egy házirend és egy felügyelő aki ezt betartatja. Ez a helyzet oldódott 
volna meg, amennyiben Tóth Istvánnal sikerült volna egy együttműködési megállapodást kötnie az 
önkormányzatnak. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Ezt az előterjesztést visszavontad. Javaslatom, hogy a Kulturális 
és Sport bizottságban dolgozzuk ki, oldjuk meg ezt problémát. Hagyjuk a vállalkozót működni, 
bővíthessen területet is amennyiben szeretne.  

Szabó István alpolgármester : Albona Kft-t abban támogatnám, hogy 18 éven felülieknek közössége 
legyen. Árulhasson alkoholt és fogyaszthassák el azt helyben. Gyerekrendezvényeken viszont nem 
szolgálhasson ki szeszes italt.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Támogatom Szabó Istvánt. A kettő nem fér össze, viszont az tény, 
hogy nincs kikapcsolódási lehetőség a fiataloknak. Minimális befektetéssel össze lehet hozni a 
sportolni vágyókat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Átgondoljuk ezt a témát. Amennyiben nincsen több észrevétel, a 
napirendet lezárom. 

2. Napirendi pont: Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság munkaterve 

 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e a munkatervhez megjegyzés, hozzáfűzni való?  

Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 4/2015. (I. 20.) határozata a Pénzügy i és Településfejlesztési Bizottság 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztés mellékletét képező 2015. évi munkatervét elfogadja.  

3. Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat módosít ása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a közbeszerzési szabályzat módosításait. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 5/2015. (I. 20.) számú határozata a K özbeszerzési szabályzat módosítása 
tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-i 
hatálybalépéssel elfogadja. 
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4. Napirendi pont: A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása 

Szabó István alpolgármester : Egyetértek a közmeghallgatással és javasolnék egy vállalkozói 
fórumot. Kezdeményezném, hogy a vállalkozók közeledjenek egymáshoz a tegnapi prezentációból 
kiindulva, ahol a prezentáló vállalkozó nyitottsággal fordul a település vezetése felé. Ebből a fórumból 
pozitív ötletek, javaslatok fogalmazódhatnak meg a vállalkozók részéről. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Korábbi években is hiányoltam, hogy az önkormányzat nem 
kereste meg a vállalkozókat. Szükség van ilyen fórumra. Támogatom az elképzelést. 

Szabó István alpolgármester : Konkrét javaslat nincs. Az Ügyrendi Bizottság nem fogalmazott meg 
javaslatot. Most lesz a várospolitikai fórum februárban, a következő júniusban 

Kmetty Károly polgármester : Márciusra betervezhető, akkor már lesz költségvetésünk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mostani határozatban nem kellene beleírni. Mikor eljön az ideje, 
meghirdetünk egy ilyet, hiszen ennek nincs kötöttsége, úgy mint egy közmeghallgatásnak.  

Benedek Éva bizottsági tag : Javasolnám, hogy pénteken tartsuk a közmeghallgatást. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Testületnek kell eldöntenie az időpontot. Szeptember 11-én legyen 
pénteken, ez volt Benedek Éva javaslata. 

Lehoczky Enik ő biztossági elnök : Hozzáfűznivaló van? 

Szabó István alpolgármester : A Pénzügyi Bizottság a vállalkozói fórum külsőségein gondolkodhatna, 
hogy hol tartanánk meg, kik lennének ott… 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : El kell kezdeni szervezni. Vállalkozókat értesíteni kell. Helyiséget 
csak abban az esetben tudjuk lefoglalni, amennyiben visszajelzést kapunk a vállalkozók részértől. 
Határidőt kell megszabni a visszajelzést illetően.  

Aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás szeptember 11-én, pénteken, 18.00 órától legyen 
megtartva, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e módosító javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 6/2015. (I. 20.) számú határozata a k özmeghallgatás id őpontjának módosításáról: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és 
Településfejlesztési azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi közmeghallgatás időpontja: 
2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra legyen, elfogadja.   

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki az előbbi módosítással együtt elfogadja a határozati javaslatot 
és egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás szeptember 11-én, pénteken, 18.00 órától, a határozati 
javaslatban meghatározott napirendi pontokkal legyen megtartva, kérem, hogy kézfelemeléssel 
jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  7/2015. (I. 20.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának és 
napirendjének meghatározásáról: 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi közmeghallgatás 
időpontja: 2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra, napirendje:  

1.. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásoktól eltelt egy év munkájáról 
2.. A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója 
3.. Lakossági észrevételek, javaslatok 
4.. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak 

megfelelően a közmeghallgatást hívja össze. 
 
elfogadja. 

 



9 

5. Napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola tanteremhiányának kezelése 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e hozzáfűzni való a bizottság részéről? 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  8/2015. (I. 20.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskola 
tanteremhiányának kezelése tárgyában   

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időszakos tanteremhiány 
pótlását a központi óvodaépület tornaszobája megépítésével oldja meg. 

A Képviselő-testület előzetesen biztosítja a 25.5 M forint előirányzati összeget, és Őrbottyán Város 
2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe a beruházási költséget kötelezően beépíti. 

elfogadja. 

Lehoczky Enik ő a bizottság elnöke: Az A) pont elfogadása esetén, a B) pontot már nem kell 
megszavazni, így a C) pontot teszem fel szavazásra. Kérem, hogy aki a határozati javaslat C) pontját 
elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  9/2015. (I. 20.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskolai 
tanteremhiányának kezelése tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges eljárásokat 
bonyolíttassa le, elfogadja.  

6. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás igénybevételével 

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Hogyan került kiszámításra a 7-10 milliárdos beruházási költség? 

Kmetty Károly polgármester : 94 km útnak a szilárd aszfalttal történő burkolása járdával és felszíni 
csapadékvíz elvezetéssel. Ez egy komplex költségbecslés, tapasztalati számokra építve.  

Karácsony Szilvia bizottsági tag : Milyen minőségűek lesznek az utak? 

Kmetty Károly polgármester : Jó minőségű, nem mart aszfaltos. Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy nem látunk olyan forrásokat, melyet az út építésére fogunk kapni. Fejleszteni csak a lakosság 
bevonásával lehet. Az itt megjelölt összeg az körülbelül csak a 15 %-os költség hozzájárulását jelenti, 
85%-ot az önkormányzatnak mellé kell tenni. Az előterjesztés arról szól, hogy a lakosság lássa azt, 
hogy egy ilyen projektnek milyen költségei vannak. Lássák, hogy lakossági hozzájárulás nélkül nem 
tudunk előre lépni és érzékelje, hogy milyen nagyságrendű feladatról van szó. Ezt a településpolitikai 
tájékoztatón is el fogjuk mondani.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Javaslom, hogy minden utca vegye ki a részét a hozzájárulásból. 
Cserepka András úgy tájékoztatott, hogy korábban történt hozzájárulás a Dózsa György utca 
aszfaltozásával kapcsolatban. Szóbeli közvélemény kutatásom alapján a lakosok mégsem fizettek 
hozzájárulást. Úgy tartanám korrektnek, hogy Őrbottyán minden lakosát vonjuk be az önrész 
fizetésébe.  

Kiss László bizottsági tag : Egyetértek a javaslattal, vonjuk be a lakosságot. Kötelezni nem tudjuk 
őket rá, csak abban az esetben, amennyiben a  2/3-os szabály érvényesíthető. Tudomásom szerint 
van már olyan utca, ahol lenne erre igény. Amennyiben csak egy utcában sikerülne megvalósítani, az 
egy jó kezdés lenne és el tudnánk indítani vele egy folyamatot, mely az egész települést érinthetné. 
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Kmetty Károly polgármester : Ennek az átfutása egy hosszú folyamat, hiszen a 85%-ot az 
önkormányzatnak mögé kell tenni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 5,6 milliárd forintot jelent. Ez külső 
forrás nélkül lehetetlen. 

Szabó István alpolgármester : Egyetértek azzal, hogy a már megépült utcák lakosai is fizessenek 
hozzájárulást, és hogy a bekerülési költségeket mutassuk meg a lakosoknak. Alternatív megoldáson 
gondolkodom, hogy saját magunk állítjuk elő az útburkolatot. Munkahelyteremtő és hosszú távú kilátás 
lehet a település életében. Megvizsgálnám ezeket a lehetőségeket. 85% hozzátétele nem fog sikerülni 
az önkormányzat részéről. Fontos, hogy ezzel így is foglalkozzunk. Kiszely Zoltán jelezte a gazdasági 
programban, hogy minél több embert kellene a közmunka programba bevonni. Tudnának segíteni az 
útépítésben is, hiszen csak magunkra számíthatunk. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Hasonló elképzelésünk van, látjuk, hogy nem kapunk kormányzati 
támogatást. Őrbottyán saját kreativitásán kell, hogy dolgozzon. Vannak olyan települések, ahol a 
közmunkaprogram bevonásával és eszközök pályázásával ez már megvalósult. Saját maguk gyártják 
a térköveket. Járdát is kialakították a saját térköveikből. Febr. 3-án lesz ez a látogatás ebben a 
térségben, ahol levesszük a mintát, hogy akár mi is meg tudjuk valósítani. 

Kmetty Károly polgármester : Az ottani polgármester fogad majd minket. Elmondják, hogy hogyan 
indultak, milyen buktatók voltak, milyen kormányzati forrásokat kaptak, és hogy hol tartanak jelenleg a 
működésben. Részünkről kérdések fogalmazódtak meg, melyekre vélhetően választ fogunk kapni. 
Lehet ez egy olyan irány, amely a finanszírozhatatlan helyzetet kibillenti. 

Béres István bizottsági tag : Kölcsön felvétele is felmerült. Megfontolásra buzdítanék, hiszen a 
kölcsönt vissza is kell fizetni. Támogatom a lakosság hozzájárulását is. Nem lesz barátságos ennek a 
fogadtatása, ez biztos.  

Kmetty Károly polgármester : Olyan kormányzati kontroll van, ami nem engedi, hogy újra eladósodás 
történjen. Nem lesz egyszerű hitelt felvenni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Az az adott település 300 közmunkást foglalkoztat, a start 
program keretében a béreket is pályázat útján kapják, valamint az eszközökre és az anyagokra is 
pályáztak. 

Szabó István alpolgármester : Ajándékként vihetnénk a településnek egy harangot, illetve az 
őrbottyáni könyvből is.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Jó együttműködés kialakítása legyen a cél. 

Szabó István alpolgármester : Éveket jelenthet a városnak. 

Kmetty Károly polgármester : Az út után összefoglalót kell majd készíteni mindenki részére. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e még javaslat?  Az összeget vegyük ki a határozatból. 

Kiss László bizottsági tag : Ez egy lehetőséget vázol fel, nem célszerű az összeg meghatározása. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Egyetértek az összeg kivételével, nincs értelme, hogy a lakosokat 
félreinformáljuk. Az összeg ráadásul változhat is.  

Kmetty Károly polgármester: A településpolitikai fórumon ezek a számok biztosan el fognak 
hangozni, azért, hogy a nagyságrendekkel tisztában legyenek a lakosok. 

Kiss László bizottsági tag : Nem tudjuk milyen lehetőségeink lesznek, ezért valóban változhat az 
összeg. Ez az összeg jelenleg egy lehetőséget vázol fel, de nem biztos, hogy ez ténylegesen így lesz. 

Béres István bizottsági tag : Amennyiben összeg nélkül jelenítenénk meg, biztos, hogy nem fogják 
elfogadni, hiszen lehet 100 ezer forint és 1 millió is. Nem mondom, hogy nem lehet eltérés az 
összegek között, de valamilyen körülbelüli összeget mondani kell.  

Szabó István alpolgármester : Várospolitikai fórumon erről beszélni kell. Nagyságrendekben 
meghatározott tényszámok jelennek meg. Azt javaslom, hogy alternatívákat mutassunk meg, hogy ha 
nincs hozzájárulás, akkor az önkormányzat nem tud haladni. Van különbség a sehogy megoldás és az 
alternatív lehetőség között. Prioritást kell, hogy élvezzenek a csapadékvíz elvezés pályázatban 
résztvevő utcák, hiszen tönkremegy a megépült árok, amennyiben nem lesz aszfaltos út.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a határozat javaslat módosítását, mely szerint a javaslat első 
bekezdéséből az összeg kerüljön ki,  elfogadja kézfelemeléssel szavazzon. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 10/2015. (I. 20.) számú határozata ön kormányzati beruházások megvalósítása 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás igénybevételéve l tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az útépítési beruházások megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
beszedésének lehetőségével, elfogadja.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a határozati javaslatot a módosítással együtt elfogadja 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 11/2015. (I. 20.) számú határozata ön kormányzati beruházások megvalósítása 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás igénybevételéve l tárgyában: 

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

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útépítési beruházások 
megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás beszedésének lehetőségével. 

2. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy szervezzen lakossági fórumot a lakossági hozzájárulás módja, 
ideje, ütemezése koncepciójának kialakításáról. 

3. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy készítsen előterjesztést a kapcsolatos szabályozás 
megalkotásáról. 

elfogadja. 

7. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása a magánszféra bevonásával 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e hozzászólás? 

Béres István bizottsági tag : Politikusoktól lehet olyan nyilatkozatokat hallani, hogy állami forrásból 
megvalósítható lesz a bölcsőde. Javaslom, hogy próbáljon meg a polgármester úr az országgyűlési 
képviselő úrral olyan konszenzusra jutni, hogy Őrbottyánt is segítsék hozzá a támogatáshoz. Úgy 
tudom, hogy ebben a választási körzetben már fog épülni állami forrásból bölcsőde. A támogatás felé 
kellene elmozdulni. Amennyiben 5-10 éven belül ez nem valósulna meg, akkor támogatható lenne ez 
a beruházás. 

Kmetty Károly polgármester : Ez nem magánbölcsőde lenne. Önkormányzat igényei szerint épített 
épület lenne, melyet a magánvállalkozó építene meg az elvárásoknak megfelelően és az 
önkormányzat tartaná fent. 

Béres István bizottsági tag : Az önkormányzat nem hárítaná át a bérleti díjat az igénybevevőkre? Ezt 
az önkormányzat fizetné, vagy az igénybevevők? 

Kmetty Károly polgármester : Az önkormányzat kiegészítené azt a pénzt, ami állami normatívakként 
megjelenne. Kérdés, hogy tudunk-e időben bölcsődét építeni, vagy nem. Amennyiben nem kapunk 
támogatást rá, úgy ez egy reális alternatíva lenne.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Támogatom Béres István elképzelését. Bölcsőde szerepelt a 
pályázati tervezetekben, próbáljunk meg magunk pályázni. Amennyiben nincs reális esély erre, abban 
az esetben ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. 

Kmetty Károly polgármester : Ez az előterjesztés valóban a bölcsődét helyezi előtérbe, de 
alapvetően arról szól, hogy ha van olyan az önkormányzatnak olyan feladata amire épületet kell 
biztosítani, úgy abban az esetben is hasznos lehet. Például felmerült a konyha lehetősége is. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a kompetenciaprogramban 
a bölcsőde pályázat ki lett írva, melyre előzetesen önkormányzatunk be is nyújtotta a pályázatot. 
Továbbá azt is tartalmazza, hogy mikor várható eredmény, valamint, hogy a kormány hogyan és mikor 
építi fel ennek a pályázatnak a rendszerét. Az előterjesztésben más felhasználási lehetőség is szóba 
került. A befektető nem zárkózott el más épület lehetősége elől sem. Felmerült a gyermekétkeztetés 
helyszínének problémája is. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Lehetne akár az egész konyhát áthelyezni oda egy étterem rész 
kialakításával együtt. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Ott más egyéb műszaki problémák is felmerülhetnek, hogy 
egyáltalán alkalmas-e a terület erre a nagysága miatt, de mindenképpen elsőbbrangú feladat lenne. 
Magát az élelem ellátását akár ideszállítással is meg lehetne oldani, viszont az étkező helyiség ezen 
belül is előrébb való lenne.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Őrbottyán adottságai miatt megint úgy tűnik, mintha tüzet 
oltanánk. Nem egy optimális megoldás a konyha és az étterem, hiszen vándorolni kell a gyerekeknek. 
Érdemes átgondolni, hogy olyat kellene oda építeni, ami végérvényesen is maradhatna ott és nem kell 
költöztetni.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Bérbe vesszük, tehát megszűnik a bérleti szerződés.  

Bizonyos dolgokat sajnos tűzoltással kell megoldani, ha nincs más lehetőség.  

Szabó István alpolgármester : Tarthatatlan az étkező állapota, alátámasztotta Benedek Éva is és a 
konyha vezetője is. A gyerekek étkezését sürgetik, amely egészségtelen. Mindenképpen változtatni 
kell ezen.  Az iskolában kellene létesíteni egy termet. Úgy gondolom, hogy mozduljunk el a sürgősség 
felé, így az iskolában az étkező rész is felszabadulna.  

Benedek Éva bizottsági tag : Az étkezési lehetőséget szeretném elvetni. Nem fogjuk tudni megoldani 
az átmenetelt, hiszen az iskola felelős a gyerekekért ott tartózkodásuk alatt. A kísérésre nincs 
kapacitása a pedagógusoknak.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Akkor az órarendet kell megváltoztatni. Gondolkozni kell ezen 
a megoldáson is. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Az iskolára hárulna az átszervezés feladata.  

Kmetty Károly polgármester : Konkrét feladatot most nem tudunk kijelölni, ezért a mai döntés, arról 
kell, hogy szóljon, hogy akarunk-e ilyen PPP-s megoldással foglalkozni, vagy elvetjük. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Napközben elláthatná az étkezőket, más időben pedig 
működhetne rendezvény helyszínéül is. Este lehetne rendezvényekre bérbe adni.  

Szabó István alpolgármester : Abból bevételre is szert lehetne tenni. 

Kmetty Károly polgármester : Jelenleg arról döntsük, hogy használható megoldásról beszélünk-e. 
Illetve, át kell gondolni abból a szempontból is, hogy ezért fizetni kell majd a bérleti díjat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Azt kell eldönteni, hogy foglalkozzunk-e vele. Módosítási javaslat, 
hogy bölcsődei szolgáltatás helyett mit fogalmazzunk meg. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslatból a bölcsőde kikerült a korábbi ülésen. 

A határozati javaslat úgy szólna, hogy: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy önkormányzati feladat ellátásának érdekében a szolgáltatásnak helyet adó építményt 
magánbefektető bevonásával kívánja megvalósítani. Felkéri a Pénzügyi és Humánügyi Bizottságot, 
hogy a tervezett szolgáltatás kialakításáról, módjáról, szervezeti felépítéséről, tervezett költségeiről 
stb. készítsen koncepciót a következő testületi ülésre. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 12/2015. (I. 20.) határozata Önkormán yzati beruházások magánszféra 
bevonásával történ ő megvalósításáról: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
önkormányzati feladat ellátásának érdekében a szolgáltatásnak helyet adó építményt magánbefektető 
bevonásával kívánja megvalósítani. Felkéri a Pénzügyi és Humánügyi Bizottságot, hogy a tervezett 
szolgáltatás kialakításáról, módjáról, szervezeti felépítéséről, tervezett költségeiről stb. készítsen 
koncepciót a következő testületi ülésre. 

elfogadja. 
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8. Napirendi pont: Pályázati tanácsadói szolgáltatá s igénybevételére történ ő pályázati kiírás 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Ha nincsen, akkor 
aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 13/2015. (I. 20.) számú határozata pá lyázati tanácsadói szolgáltatás 
igénybevételére történ ő pályázati kiírásról 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki pályázati 
tanácsadó szolgáltatás igénybevételére.   A tevékenység a pályázat szakmai és formai 
követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatást foglalja magában, többek között: 

• pályázati projekt dokumentációjának előkészítését, 

• a pályázati dokumentációk teljes körű összeállítását valamint benyújtását az illetékes 
szervekhez, 

• szakmai közreműködést a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 

• Felkéri a hivatalt, hogy a határozatban és a beszerzési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően a pályázatot írja ki, az eljárást folytassa le.   

elfogadja. 

9. Napirendi pont: 2015. évi ITT támogatás felhaszn álásának jóváhagyása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e kérdés, hozzászólás? Mivel, nincsen, ezért kérem, hogy aki 
a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 14/2015. (I. 20.) számú határozata az  Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre 
megítélt támogatás felosztásának jóváhagyásáról 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre 
megítélt támogatást az alábbi megbontás szerint hagyja jóvá:  

A támogatás részletezése felhasználási célok szerint: 

Felhalmozási támogatás összesen: 

- önkormányzati közterület fejlesztés: 8.900.000 Ft 

- önkormányzati ingatlan fejlesztés, felújítás: 4.000.000 Ft 

Mindösszesen: 12.900.000 Ft 

elfogadja.  

 

10. Napirendi pont: Egyebek 

Béres István bizottsági tag:  Két fejlesztés van egy 8 milliós és egy 4 milliós. Hogyan lehet ezt 
felhasználni? 

Kmetty Károly polgármester : Őrbottyán az ITT-től ugyanazt a támogatást kapja, mint a tavalyi évben 
12,9 millió forint, melyet fejlesztésre, működési költségekre lehet felhasználni. Az volt a kérés, hogy 
olyan fejlesztési feladatokat határozzunk meg, melybe bármi beleférhet. 
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Béres István bizottsági tag:  Elméletileg járdaépítésre is felhasználható. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A közterület fejlesztésébe a járdaépítés, a kamerarendszer kiépítése 
is belefér. Akár útépítés is belefér. Az ingatlan fejlesztésénél, felújításánál pedig bármelyik 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a felújítása, fejlesztése. Az volt a kérés, hogy minél 
tágabb legyen a megfogalmazás. 

Béres István bizottsági tag: Úgy gondoltam, hogy a Fő út járdáját a baptista templom oldalán meg 
lehetne javítani. Katasztrofális állapotban van, már babakocsival sem lehet rajta közlekedni. 

Szabó István alpolgármester : Ezt jelezték felém is. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Kérdezném, hogy amiket küldtem fotókat a foghíjas járdával 
kapcsolatban, ott mikor számíthatunk korrigálásra? Az FTP meghajtóra töltöttem fel a járdák 
hiányosságait. Arra találjunk egy megvalósítási időt. Kérném a kommunikációval kapcsolatban az ígért 
prezentációt. Dékány András elmondta, hogy döntsünk a kommunikáció összegéről, én viszont azt 
szeretném, ha ajánlatot kapnánk, hogy mindezek megvalósítása mennyibe kerülne. 

Mivel több napirendi pont nem volt Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülé st 19:01-kor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő     Kiss László István 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


