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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. március 17-én 16:30 órakor  
 

megtartott ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

36/2015. (III. 17.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
37/2015. (III. 17.) számú határozata a napirendi po ntokról 
38/2015. (III. 17.) számú határozata a termel ői piac létrehozásáról  
39/2015. (III. 17.) számú határozata az Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével 
kapcsolatos pályázat elbírálásáról - zárt ülés kere tében 
40/2015. (III. 17.) számú határozata az Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével 
kapcsolatos pályázat elbírálásáról - zárt ülés kere tében 
41/2015. (III. 17.) számú határozata a településren dezési eszközök teljes felülvizsgálatának 
munkaközi egyeztetési dokumentációjáról 
42/2015. (III. 17.) számú határozata a 2015. évi kö zbeszerzési terv elfogadásáról 
43/2015. (III. 17.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az 
ingatlanok számozásával kapcsolatos részletes konce pcióról 
44/2015. (III. 17.) számú határozata a közterületek  elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól szóló rendelet-tervez etről 
45/2015. (III. 17.) számú határozata a mezei őrszolgálat létrehozásáról  
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. március 17-én, kedden 16:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Lehoczky Enikő   bizottsági elnök  

Kiss László   bizottsági tag 
Béres István   bizottsági tag  
Karácsony Szilvia   bizottsági tag 
Dékány András   bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
Kiskuti Petra   aljegyző  
Kiszely Zoltán   műszaki irodavezető 

    Batki Gabriella   gazdasági vezető 
    Csombó Tamás 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  
2. Házszámozás koncepciójának elfogadása  
3. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának 

szabályairól  
4. A mezei őrszolgálat létrehozása  
5. A településrendezési eszközök felülvizsgálata 
6. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében 
7. Hírmondó pályázat  
 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e: Köszöntöm a 
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítésre Karácsony Szilvia bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a jegyz őkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, ma jd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 36/2015. (III. 17.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. március 17-én, kedden 16:30-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Karácsony Szilvia 
bizottsági tagot kéri fel. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: A napirendi pontokon annyit szeretnék módosítani, hogy a 
munkatársakra és a megjelent vendégekre való tekintettel egy új napirendi ponttal, a termelői piac 
kialakításával kezdenének, ezt követően zárt ülés keretében a Hírmondó pályázati anyagait és utána 
a nyílt ülésen településrendezési eszközök felülvizsgálatát tárgyalnánk először és utána a többi 
napirendet a kiküldött sorrendben. Aki ezzel a módosítással a mai napirendet elfogadja, kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze.  

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 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 37/2015. (III. 17.) számú határozata a napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében:  

1. A termelői piac kialakításának lehetőségei 

Zárt ülés keretében: 

2.  Hírmondó pályázat   

Nyílt ülés keretében:  

3. Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

4. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

5. Házszámozás koncepciójának elfogadása 

6. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének 
és a házszám megállapításának szabályairól 

7. A mezei őrszolgálat létrehozása 

8. Egyebek 

elfogadja. 

1. napirendi pont - Termel ői piac kialakításának lehet őségei  

Szabó István alpolgármester:  Szeretném jelezni, hogy az eddigi szervezési munkát magára vállaló 
urat, Csombó Tamást meghívtam, hogyha bármilyen kérdés merülne fel őt meg tudjuk kérdezni. 
Megkértem Kiskuti Petra aljegyző asszonyt, hogy a nagymarosi termelői piac felől érdeklődjön, 
kérdezzen rá, hogyan működik és szeretném megkérni, hogy tájékoztasson minket erről. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A várospolitikai fórumon vetődött fel ennek a gondolata. A termelői piac 
esetében teljesen más és kevesebb feltételnek kell megfelelni. A jogszabályok alapján a kollégával 
egyeztetve két lehetőség van. Valamilyen civil szervezet üzemelteti a piacot és az önkormányzattól a 
piac használatára kér közterület használati engedélyt. Be kell emelni a rendeletünkbe egy erre 
vonatkozó passzus, a közterület használatának díjával együtt. Ebben az esetben a jegyző asszony, 
mint a működésre engedélyt adó hatóság működik közre és ilyenkor Őrbottyán is kiadhatja ezt a 
nyilvántartásba vételi engedélyt. Tehát az önkormányzat feladata itt kimerül. Innentől kezdve az 
üzemeltető viseli a kötelezettséget és felelősséget. A másik lehetőség, hogy maga az önkormányzat 
működik közre. Ebben az esetben nem adhat engedélyt jegyző asszony, hanem a kormányhivataltól 
kezdeményezni kell a kizárásunkat és egy másik települést - esetünkben Vácot - jelölik ki az engedély 
kiadására. Ez viszonylag hosszabb eljárás, késleltetheti a piac megnyitásának időpontját. Ez esetben 
is hozzá kell nyúlni a közterület használati rendelethez. A szabályokat be kell építeni a rendeletbe. Itt 
az önkormányzat, mint üzemeltető vesz részt ebben, és a felelősség is őt terheli.  
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A nagymarosi példa, ami kiküldésre került a képviselőknek, a házirendet foglalja magában, amely 
része az önkormányzati rendeletnek. Ami így számon kérhető. A nagymarosi kolléga elmondása 
szerint, most jelenleg az önkormányzat üzemeltetésével működtetik a piacot. Ők szigorúan 
őstermelőket engednek a piacra, akik engedéllyel rendelkeznek. A helyszín biztosításánál felmerült az 
iskola és a Hősök tere előtti terület is. Az iskolánál közel van a település központja, másrészt a mosdó 
és az áramellátás biztosítása is megoldható. A termelői piac esetében nem szükséges mosdó 
használatot biztosítani, ez az egyik különbség. A közterület használatát ebben az esetben meg kell 
fizetni. Ami Nagymaroson bevált, hogy a viszonteladók kizárására egy előzetes ellenőrzést végeznek. 
Ami még gondot okozhat a közterület tisztán tartása. Ha ezeket a feltételeket a házirendben 
leszabályozzuk, akkor csak az ellenőrzésen van a hangsúly. Amit mi végezhetünk, hogy a közterület 
felügyelő ellenőrizheti a közterület használatra jogosító engedélyeket, illetve a társhatóságok és az 
egyéb ellenőrzési szervek, ANTSZ és NAV tőlünk függetlenül is ellenőrizheti ezeket a piacokat. Miután 
a nyilvántartásba vételi eljárás során ezeket a szervezeteket hivatalból jogerőre emelkedést követően 
értesíteni kell arról, hogy a termelői piac megkezdte a működését.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Kérdés hozzászólás? A bizottságnak mi a feladata ezzel? 

Szabó István alpolgármester: Azért kértük, hogy bekerülhessen a két bizottság elé ez a téma, hogy 
elkezdjünk ezzel a dologgal úgy is foglalkozni, hogy két megoldás létezik, és döntenünk kell arról, 
hogy melyiket szeretnénk megvalósítani. Az elsőként említett lehetőség gyorsan lefolytatható, a másik 
lehetőség miszerint Őrbottyán üzemeltetné a piacot, hosszabb időt vesz igénybe. Szeretnénk egyfajta 
iránymutatást a testület elé terjeszteni. Azért is hívtam el a szervezőt, hogy neki is legyen ideje 
átgondolni a lehetőségeket. A képviselők részéről támogatást nyert a termelői piac. A primőrök 
megjelenése előtt jelen pillanatban túl nagy készlettel nem tudna indulni, úgyhogy nem is baj, ha nem 
márciusban kezdjük. Áprilisban lenne jó megnyitni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A közterület használati rendelethez hozzá kell most nyúlni. Ez áprilisban 
történhet legkorábban. Tudni kell, hogy ha most a testület nem hoz döntést, csak áprilisban akkor 
nagyon elhúzódhat a megnyitás, mert a kormányhivatalnak 30 napja van arra, hogy döntést hozzon, 
így ebben az esetben már május végéről beszélünk. 

Szabó István alpolgármester:  Akkor jövő héten dönteni kell abban az irányban, hogy magánszemély 
vagy az Önkormányzat fogja-e működtetni. A bizottságot arra kérem, hogy tegyen erre javaslatot. Ha 
kérdés van, most tegyük föl. Gondolkozva a helyszínen, szóba jöhet akár a Hősök tere, akár a Sós 
árok. Én még javasolnám a régi iskola udvarát, ahol akár kinti WC, víz, áramvételi lehetőség is 
megoldott. Egy hátránya, hogy a piac itt nem tud növekedni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Véleményem szerint ne kerüljön más önkormányzat kezébe az 
irányítás, én a gyorsabb megoldást javaslom és jónak találom a helyszín javaslatodat is. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Amennyiben önkormányzati területre visszük be, az már nem közterület 
használat, mert az saját terület és így vagyonhasznosításnak minősül. 

Szabó István alpolgármester:  Ez mit jelent? 

Kmetty Károly polgármester: El kell dönteni a helyszínt, mert ha az iskolát vagy a Hősök terét 
választjuk, akkor hozzá kell nyúlni a közterület rendelethez, ha önkormányzati területet választunk, 
akkor a vagyonrendelethez kell hozzányúlni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az iskola előtti tér megfelelő lenne, mert középen van. Az iskola kinyitását a 
mosdó lehetőségére nem tartom megfelelőnek. Felállítható akár egy Toy-toy WC a piac idejére. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Utána mi történik a WC-vel? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Arra a 3-4 órára béreljük. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ezt nem kötelező biztosítani. 

Csombó Tamás: A mobil WC bérlésénél a megrendeléstől függ, hogy meddig van a helyszínen. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha első időszakban 3 órára nyitjuk meg a piacot, véleményem szerint ezt a 
pár órát ki lehet bírni mosdó nélkül és ha növekszik az igény, lehet ezen változtatni. 

Béres István bizottsági tag:  A régi téglagyár területén is ki lehetne ezt alakítani. Aránylag nagy 
terület és parkolásra is van lehetőség. Könnyen megoldható lenne, hiszen ott van egy épület, aminek 
az alsó szintjét, ha rendbe hoznánk, akkor ki lehetne alakítani a mosdót.  Az iskolánál kicsi a terület. 

Dékány András bizottsági tag:  Két lehetséges működtetési konstrukcióban gondolkodunk és 
próbáljuk kitalálni a helyszínt. Egy fontos kérdés, hogy kb. hány termelőre számíthatunk? 
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Szabó István alpolgármester:  16-17 főnél tartunk? Ezt gondolom, hogy kiindulási alapnak ez egy jó 
szám.  

Csombó Tamás:  Beszéltem termelőkkel, akik jönnének és az első kérdések azok voltak, hogy hol és 
mikor kerül a piac megrendezésre.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Én is azt gondolom, hogy mind a termelők, mind az érdeklődők 
szempontjából azt a helyet kell kijelölnünk, ahol a parkolás, a megállás úgy biztosított, hogy a 
forgalmat ne tartsuk fel. Én gondoltam még esetleg a Művelődési Ház udvarára is. Ott lehet parkolni is 
és a WC is megoldott lehet. A Művelődési ház is önkormányzati tulajdon. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Amíg azt nem látjuk, hogy ennek van-e keletje ne fektessen be az 
önkormányzat saját vagyonából, hanem közterületen a legkisebb ráfordítással el kell indítani és 
amennyiben olyan igény van, akkor lehetne tovább gondolni. Ne a vagyonhasznosításban 
gondolkodjunk.  

Szabó István alpolgármester:  Egyértelműen látszik, hogy nem kötik a termelők az ebet a karóhoz. 
Ha negatív vélemény alakul ki, és nincs ennek támogatottsága, azt is fel kell vállalni. Meg kell 
próbálni, ezért kértem a támogatást, hogy megnézzük, hogyan működik. Ha aljegyző asszony a 
közterületet javasolja, akkor csináljuk meg ott. Csombó Tamás első ötlete a Sós árok és a Hősök tere 
környéke volt. Ennek praktikus okai vannak, hiszen az ő elképzelése szerint vasárnapi napról 
beszéltünk, és olyan helyszínről, ahol a 3 egyház körbe veszi azt a területet. Ez nem csak egy piac 
lenne, hanem egy közösségi tér is lehetne. Keressük a kitörési pontokat, hogy lehetne városunkat 
érdekesebbé, keresettebbé tenni.   

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Támogatom, de a fő kérdésem, hogy hol legyen?  

Csombó Tamás:  A Sós árok alsó részén is nagy terület van, csak ki kellene tisztítani, akár külön 
parkolókat ki lehetne alakítani. Sőt a Hősök tere mellett a Csap utcai sportpálya is szóba jöhet. A 
parkolási lehetőségek megléte nagyon fontos lenne. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Magam részéről támogatom. Én is szeretnék helyben vásárolni.  

Kiszely Zoltán az önkormányzati iroda vezet ője:  A helyszín megválasztásánál az időpont is fontos. 
A központi téren és az iskolánál szombati és vasárnapi napokon nincsen nagy forgalom. Ráadásul a 
hátsó parkoló része is felhasználható a mosdók kihelyezésére. Meg lehetne oldani. Sok szempontból 
jó helyszínnek tartanám az ITT parkot. Egyrészt a közlekedés szempontjából, hiszen buszok 
szombaton és vasárnap is jönnek. A vonatról is lehetne látni a piacot, talán még le is szállnának érte. 
A vasútállomáson van WC. Az első évben ez megfelelő nagyságú hely lehetne. Ezt is 
megfontolandónak tartanám. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Ezt jó ötletnek tartom. Támogatja a bizottság a termelői piac 
kialakítását?  

Szabó István alpolgármester:  Kérem, hogy valamilyen döntés szülessen. Csombó Tamásnak adjunk 
arra lehetőséget, hogy átgondolhassa és utána lehet az előterjesztést elkészíteni. Már amennyiben a 
bizottság támogatja ezt az elképzelést.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy aki  a termelői piac 
létrehozásával, kialakításával egyetért 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 1 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 38/2015.  (III. 25.) számú  határozata a 
termel ői piac kialakításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 
őrbottyáni termelői piac kialakításával, létrehozásával egyetért. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A bizottság fontolja meg, ne csak azt vegyük figyelembe, hogy most nyerünk 
egy hónapot, hanem azt is, hogy hosszú távon az önkormányzat és a lakosság érdekét mi szolgálja. 
Az, hogy ez egy önkormányzat által üzemeltetett, rendeleti szinten szabályozott keretek között 
működjön, többlet teher és felelősség is az önkormányzatnak. Vagy pedig outsiderként működik közre 
az önkormányzat. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Mi történik akkor, ha valaki elkezdi működtetni outsiderként és 
párhuzamosan elkezdjük intézni az önkormányzati hátteret, mert akkor egyikből át tudunk menni a 
másikba. 
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Kiskuti Petra jegyz ő: Ha jegyző asszony engedélyezi és utána a testület mégis úgy dönt, hogy ő 
akarja szervezni, akkor ugyanúgy le kell folytatni az eljárást. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem lenne fair dolog a civil szervezettel vagy a vállalkozóval 
szemben. Elkezdi a civil szervezet, vállalkozó a szervezést, belefekteti az energiát és utána azt 
mondja az önkormányzat, hogy most már mi fogjuk csinálni, nem hiszem, hogy örülnének neki. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nagymaroson hogyan működik most? Önkormányzati keretek 
között működik jól? 

Csombó Tamás:  Önkormányzati keretek között és jól működik. Szigorú szabályozás és ellenőrzés 
szerint válogatják meg, hogy kiket engednek be árulni. Még egy javaslat, hogy az önkormányzat 
üzemeltetése esetében a termelői tanács segíthet a szervezésben, aki a feladatot átvállalja az 
önkormányzattól. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha mi üzemeltetjük, akkor mi üzemeltetjük. Testület hozza a döntést és az 
engedélyeket. Az önkormányzat ellenőriz és betartatja a szabályokat.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Azt kellene eldönteni, hogy az önkormányzat akarja-e ezt a plusz 
feladatot? 

Dékány András bizottsági tag:  Nem a piac okán van tartózkodásom, hanem amiatt, hogy adott 
esetben a civil szervezetek neki indulnak és aztán később kiderül, hogy jogi akadályok vannak.  

Kiss László bizottsági tag:  Arról döntöttünk, hogy szeretnénk ilyen termelői piacot. Készíteni kell egy 
előterjesztés, akkor tudunk majd érdemben dönteni. 

Szabó István alpolgármester:  Helyes, amit Kiss László mond. Egyelőre nem akartunk így belekapni. 
Háttér információkat vártunk a nagymarosiaktól, vácrátótiaktól ahol elindultak már ilyen dolgok. 
Szerettünk volna erről beszélni, azért az egyebek kategóriában, mert ez a pár információ még kellett 
ahhoz, hogy tisztábban lássunk. Mostanra tisztázódott, hogy a feltételek mások, mint a piacnál, jóval 
megengedőbbek. Felmerült a közterületi rendelet és vagyonrendelet újragondolása. Át kell gondolni, 
de örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy tudjunk erről beszélni. Nem sürget minket az idő, 
szem előtt tartva, amit az aljegyző asszony mondott, hogy ha meg kell változtatni, akkor ahhoz a 
rendelethez kell nyúlni. Több helyszín is felmerült. Kiszely Zoltántól is jött egy nagyon jó javaslat. Ez is 
egy pozitív hozadéka ennek a megbeszélésnek. Köszönöm a lehetőséget és dolgozni fogunk az 
előterjesztésen.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Várjuk az előterjesztést ezzel kapcsolatban. Akkor most a nyílt 
ülést felfüggesztem és a zárt ülést megnyitom, melyen az Őrbottyáni Hírmondó pályázatát fogjuk 
tárgyalni.  

3. Napirendi pont: A településrendezési eszközök fe lülvizsgálata 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Folytatjuk a nyílt ülésünket. Van-e valakinek kérdése, észrevétele 
az előterjesztéssel kapcsolatban? Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslattal és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 41/2015. ( III. 17.) számú határozata  a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatának munkaközi egyeztetési dokumentác iójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának 
Képviselőt-testülete úgy határoz, hogy  

a. az Őrbottyán 1322/2, 1328, 1298/1, 309/1, 3243 hrsz. alatti ingatlanokat vegyes intézményi 
terület felhasználási egységbe, és a Vi-1 jelű intézményi építési övezetbe sorolja. 

b. az újonnan beépítésre szánt területek kijelöléséhez szükséges biológiai aktivitásértéket pótló 
erdőterületet az Őrbottyán 0276 hrsz. alatti ingatlan területén jelöli ki. 

c. a PESTTERV Kft. által benyújtott településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának 
munkaközi egyeztetési dokumentációt  

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.   
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4. Napirendi pont: A 2015. évi közbeszerzési terv e lfogadása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 41/2015. ( III. 17.) számú határozata  a 2015. évi közbeszerzési tervr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja 

Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzés i terve 

A közbeszerzés 
tárgya és 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 
adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 
előzetes 
összesített  
tájékoztató 
közzétételére? 

az eljárás 
megindításának, 
illetve a 
közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének 
várható  
időpontja vagy 
a 
szerződés 
időtartama 

 Szolgáltatás  

Önkormányzati 
célok 
megvalósítására 
bérleti szerződés 

Nemzeti 
Hirdetmény 
nélküli, 
tárgyalásos 

2015. május hosszú távú  
10-15 év Nem 

 Pályázatíró Nemzeti Nyílt 2015. május 2016. július   Nem 

Építési beruházás 

Kismókus óvoda 
tetőtér beépítés Nemzeti Nyílt 2015. október 2016. június-

augusztus  Nem 

 

5. Napirendi pont: Házszámozás koncepciójának elfog adása 

Kmetty Károly polgármester: Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy 2014.12. 17-én a 
képviselő-testület hozott egy döntést, amiben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot valamint 
a Humánügyi Bizottságot bizonyos feladattal bízta meg. Elkészült a koncepció és az előterjesztés. A 
jövőben kérném, hogy a bizottságok vegyék fel a kapcsolatot a Hivatallal, amennyiben segítségre 
lenne szükség. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Polgármester úr milyen módon gondolod? 

Kmetty Károly polgármester: Úgy szólt a testületi döntés, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságnak kellett volna koncepciót felépíteni. Tulajdonképpen azt, hogy milyen irányba menjünk el 
dolgokkal, azt a testületnek a képviselőknek kell eldönteni, a törvényi hátteret a Hivatal munkatársai 
biztosítják. Abba az irányba kellene elmenni, hogy a bizottságok indítsák el a munkákat, és 
amennyiben segítség kell, akkor keressék meg a hivatalt. Az iránymutatás nem volt meg a bizottságok 
részéről. 

Béres István bizottsági tag: Van-e arra lehetőség, hogy címváltozással kapcsolatos összes hivatalos 
ügyet itt Őrbottyánban el lehessen végezni? Sok idős ember van, akinek nincsen autója és problémát 
fog okozni.  

Kmetty Károly polgármester: A lakcímkártyáról van szó? Benne van a koncepcióban is, hogy 
igyekszünk megoldani, hogy legyen helyben lehessen elintézni  és meglesz az az adatbázis, amit át 
tudunk adni a közműveknek. Tehát a magánszemélyeknek nem kell sehova menni. Cégeknél más 
lenne a helyzet.  

Lehoczky: Mit lett volna az elvárás a Pénzügyi Bizottságtól? Össze kellett volna ülnünk?  

Kmetty Károly polgármester: Igen. 
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Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Képesek vagyunk mi meghatározni az irányt?  

Kmetty Károly polgármestere: A képviselők és a lakosság részéről jött az igény, nem a hivatal 
találta ki, hogy ezzel foglalkozni kell. Azzal mindenki egyetértett, hogy ezt rendbe kell tenni.  

Kiss László bizottsági tag: Nézem a munkatervet és látjuk, hogy az önkormányzati rendeletalkotás 
esetében az előterjesztő a Polgármester, előterjesztés előkészítője a jegyző. Eddig számomra a 
munkamenet úgy működött, hogy ha én vagyok az előterjesztő, felveszem a kapcsolatot az 
illetékesekkel. Ez most nem történt meg. Én úgy gondolom, hogy a mi esetünkben ez annyit jelent, 
hogy javaslatot teszünk az új utcanevekre.  Azt gondolom, hogy a munkamenetben vagy az előzetes 
egyeztetéseknél volt itt egy kommunikációs félreértés.  

Kmetty Károly polgármester: Számomra egyértelmű, hogy miről rendelkezett a testületi határozat.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Én ezt túl nagy feladatnak érzem, nem tudom, hogy meg tudjuk-e 
oldani. Lehet, hogy csak azért, mert nem ültünk le ezt megbeszélni. Nem tudom milyen módon fogjunk 
neki. Informális üléssel? Külön bizottsági ülést kellene létrehozni? Ehhez kérnék segítséget. 

Dékány András bizottsági tag: Értem a kritikát. Ha én kaphatnék egy időpontot tőletek, két dolgot 
tartanék fontosnak megbeszélni. Egyrészről kialakítanék egy kommunikációs menetrendet, másrészről 
egy olyan közjogi menetrendet is, amit én továbbítok a kollégáknak. Ebben benne lenne, hogy ha a 
Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság közös feladata 
július 21-ei határidővel kerül meghatározásra, kiküldésre kerüljön egy felszólító levél, amelyben benne 
szerepel, hogy erre a feladatra még 28 nap áll rendelkezésre.  

Kmetty Károly polgármester: A határozati javaslatban benne vannak a dátumok. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Mit vártok el tőlünk? Ha az a dolgom, hogy beírjam a naptáramba, 
akkor így lesz. Beszéljük meg, hogy hogyan tudjuk ezt megcsinálni. Azt szeretném, hogy ha ez 
gördülékeny lenne. 

Kmetty Károly polgármester: Például az elnevezés esetében a hivatal csináljon egy összeállítást a 
nevekről? A koncepció ezekre is kitér, hogy mikor és hova kellene eljutni. 

Dékány András bizottsági tag: Van erre megoldás. Értem Lehoczky Enikő problémáját. Emlékeztető 
leveleknek is ki kell menni. Nem vagyunk hivatásszerűen rendeletalkotók. Ezt a problémát azonban 
meg lehet oldani. A határidők szorítanak bennünket. Szánjunk rá egy órát és én felírom magamnak, 
hogy a különböző bizottságoknak és képviselőknek, mikor kell feladat meghatározást és emlékeztetőt 
küldeni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nem kell, hogy engem tisztára moss. Én tisztázni szeretném, 
hogy mit kell tennem a jövőben. Ha azt hallom, hogy házszámozási koncepció, akkor én ebben egy 
nagy feladatot látok, aminek nem tudom, hogy kezdjek hozzá. 

Dékány András bizottsági tag: A menetrendet össze lehet állítani. Erre teszek javaslatot és az 
alpolgármester úr segítségével ezt tudjuk koordinálni.  

Szabó István alpolgármester: Egyetértve a polgármester úrral, én láttam ezt az anyagot és bennem 
is felmerült, hogy ha volt egy ilyen feladat, akkor miért a hivatal készítette ezt el egymagában. A 
hivatal már most azon dolgozik, hogy könnyítsen a lakosság terhein. Annyiban kellene közreműködni, 
hogy keresni kell a hivatal dolgozóival a kapcsolatot. Többet kellene beszélni velük és kikérni a 
véleményüket, hívhatjuk ezt akár informális megbeszélésnek is. Ezt meg kell tenni, hiszen bizottsági 
elnökök vagytok. A jövőre nézve lehet, hogy ezen a munkastíluson vagy munkamegosztáson 
változtatnunk kell. 

Kiss László bizottsági tag: Azt gondolom, hogy abból adódott a félreértés, hogy kinek kellene 
kezdeményezni ezt a munkát. Nem a bizottság elnöke vagy tagja volt megjelölve előterjesztőnek. 
Alapvetően egy koncepcióról volt szó és itt most a Kulturális és Sport Bizottság elnökeként azt 
mondom, hogy ebben a koncepcióban nagy szerepet nem tud vállalni a bizottság. Ha a koncepció 
megvan, akkor már javaslatot tud tenni a bizottság az utcanevekre. Ebben az előterjesztésben még 
nem erről volt szó és ebben a munkában szervesen még nem kellett volna részt venni a Kulturális és 
Sport bizottságnak. Ha kapunk kezdeményezést, akkor biztos, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság aktívan részt vett volna benne. Én úgy gondolom, hogy valahányszor 
benyújtottunk előterjesztést, mindig felvettük a kapcsolatot a Hivatal dolgozóival, szakapparátusával. 
Ebből tanulni kell. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Én hogyan tudnék elkészíteni egy részletes koncepciót? Mit 
tudnék ebben tenni? Nem látom a feladatot, hogyan tudnék elvégezni egy településszámozási 
koncepciót? 
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Kmetty Károly polgármester: Ha van egy bizottság és van egy feladata, akkor megkeresi a 
szakapparátust, hogy igen, ebben a dologban adják meg a hátteret valamint, hogy mi legyen ennek a 
tartalma. Ez a lépés hiányzott. Lesz ennek egy törvényi támogatása és lesz egy közös gondolkodás. A 
polgármester a képviselő-testület számára terjeszt elő, az előkészítő lehet a hivatal dolgozója vagy a 
bizottságok. Ebben a képviselő-testület menetrendjéről van szó. A jövőről beszéljünk. Ha lesznek ilyen 
feladatok a bizottságok keressék meg a hivatalt olyan esetekben, amikor önállóan nem tudnak egy 
adott kérdésben előre menni.  

Béres István bizottsági tag: Rengeteg olyan anomália van, hogy egyik ház belterület, illetve a 
másiknak csak helyrajzi száma van. Van elképzelés, hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy 3 év múlva 
ne kelljen ennek megint nekiállni? Egységesen legyen Őrbottyán területén a házszámozás, még a 
külterületi ingatlanok esetén is.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A területek átminősítése, - miszerint hogy melyik zárt kerti vagy külterület, 
belterület - az egy más jellegű döntés. Ott az önkormányzatnak van felelőssége. A mi esetünkben 
csak a házszámozásról van szó. A rendelet szerint, minden helyrajzi szám megkapja a házszámot.  

Szabó István alpolgármester: Belterületi helyen lakom és helyrajzi számom van. Ezzel azt 
szeretném mondani, hogy nem csak olyan területeken van helyrajzi szám, amely külterület. Reméljük, 
hogy ezzel megoldódnak majd az ilyen jellegű problémák. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez a terv. Szoros a menetrend, van egy határidő, amire be kell 
fejeznünk. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: A határidő kérdést is sokáig rágtuk át, úgy próbáltuk a feladatokat 
csoportosítani, hogy a határidőre el tudjuk végezni. Már a múltkori ülések után, újabb és újabb 
információk jöttek, hogy milyen feladatok adódhatnak még. Ez alatt a két év alatt, biztos vagyok 
benne, hogy fognak születni olyan magasabb rendű jogszabályok, amelyek felrúghatják majd ezt. 
Lehet majd olyan opció, amikor is másképp kell majd továbblépni, hogy a határidő tartható legyen. Az 
előbb említett külterület és belterülethez kapcsolódóan, ez a kaotikus állapot bizonyos mértékben meg 
fog szűnni. Ahol ez szükséges a rendeletünknek megfelelően, házszámokat fognak kapni. Ez egy 
teljesen külön történet. Azért is, mert annak idején a képviselő-testületnek voltak különböző 
határozatai a belterület megvonásokkal kapcsolatban. Többek között az építési szabályzat is tartalmaz 
ilyen kitételt. Másrészt a testület bizonyos belterület bevonásokat anyagi szolgáltatásokhoz is kötött. A 
tulajdonosnak meg kellett kérnie a más célú hasznosítási engedélyt vagy az önkormányzat kiszabta 
külön határozatokban a településfejlesztési hozzájárulást összegét. Ez egy nagyon összetett folyamat, 
ami komoly anyagi terheket jelentett a lakosságnak. Ami tény, hogy ebből profitálhatna is az 
önkormányzat, de semmiképpen sem szabad összemosni a házszámozással. 

Dékány András bizottsági tag: Javaslom, hogy fogadjuk el. Kössük magunkat ehhez a 2017. 12. 31-
ei dátumhoz. Ha jogszabályváltozások vagy erőnk fogytán mégsem sikerül, akkor is nagyon fontosat 
fogunk adnia a következő képviselő testületnek. Ezt a legfontosabb napirendnek tartom a képviselő-
testület ülésére. Én megszavazom. 

Szabó István alpolgármester: Fontos a kommunikáció is, én már hallok vissza fals dolgokat, nem 
értik a miértjét. Nagyon népszerűtlen dolog lesz. A rendeletből látható, hogy ennek milyen anyagi 
vonzatai vannak. Ami szintén nem elenyésző és az önkormányzatot terheli. 

Dékány András bizottsági tag:  Úgy nem lehet nekifutni a tájékoztatásnak, hogy mi sem tudjuk 
pontosan, hogy mit szeretnénk. A belső kommunikációt kezdjük el. 

Karácsony Szilvia bizottsági tag: Ebben a koncepcióban biztosan fogunk segítséget kérni. Az 
utcaneveket, számokat láthassuk, ami alapján el fogjuk tudni dönteni, hogy melyik szorul 
névváltoztatásra számozásra. Nehogy megint elmaradjon egy feladat. Köszönjük a koncepciót. 

Kiss László bizottsági tag: Személyesen kit kell megkeresnem ezzel a feladattal kapcsolatban? 
Csak, hogy időben elkezdjük a munkát.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Engem. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ez a változás a település majd 90 %-át fogja érinteni, nagyobb volumenű 
lesz, mint terveztük. A kommunikációra nagyon kell koncentrálni. Különösen a végén. A másik kérdés, 
hogy a lakosságnak ez milyen terhet fog jelenteni? A koncepció elején szánunk rá pár hónapot, hogy 
körbejárjuk a társhatóságokat, közszolgáltatókat, mindenkivel igyekszünk felvenni a kapcsolatot. 
Telenor, UPC, bankok, hátha ők is elfogadnak ilyen csoportos adatmódosításokat, ezzel is levéve a 
terhet a lakosság válláról. A gyakorlati kivitelezés lesz a legnagyobb volumenű dolog.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Aki a képviselő-testületnek a koncepciót elfogadásra javasolja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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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 1 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 43/2015. (III. 17.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, 
valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos rés zletes koncepciójáról 

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

a) az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének 
részletes koncepcióját a határozat 1. melléklete szerint,  

b) a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. 
melléklete szerint. elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtásáról a 
lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák 
kihasználásával. 
 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől és az ingatlanok számozásáról 

1. Feladat:  Őrbottyán településen név megállapítással vagy névváltozással és/vagy számozás- 

 sal érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2/A. Feladat: Az 1. Feladatban meghatározott ingatlanokhoz helyrajzi szám hozzárendelése 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

2/B. Feladat: A közterületnév megváltozásával és a számozással összefüggő jogi, adminisztratív 

 és szakmai egyeztetések lefolytatása a lakosság tehermentesítése érdekében 

Felelős: Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

3. Feladat: Őrbottyán településen az ingatlanhoz rendelt helyrajzi számok helyszíni felmérése 

 az alaptérkép pontosítására 

 Részfeladatok: a) telkek természetbeni beazonosítása 

  b) koordináták meghatározása, 

  c) saroktelkek beazonosítása 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: várhatóan 2016. október 31. 

4. Feladat: Az ingatlanok számozása az önkormányzati rendelet alapján 

 Részfeladatok: a) közterületek sorrendjének meghatározása 

  b) határozatok meghozatala 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

5. Feladat: A határozatok jogerőre emelkedését követő feladatok 

 Részfeladatok: a) hivatalos szervek értesítése 

  b) a Központi Címregiszterben a címek rögzítése 

  c) lakcímkártyák igénylése, kiadása 
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Felelős: Önkormányzati Iroda, Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

6. Feladat: Lakosság tájékoztatása a 4. és 5. Feladat végrehajtása során 

Felelős: Tanácsnok, Polgármester 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

2. melléklet a …./2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől 

1. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek meghatározása 

 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek lakosainak bevonása 

 a közterületnevek megállapításába 

 Részfeladatok: a) lakosoknak szóló felhívás megfogalmazása, 

  b) a javaslatok beadási módjának meghatározása, 

  c) javaslattételi határidő megállapítása. 

 Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Tanácsnok 

Határidő: 2015. április 29. 

3. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek nevének megállapítása 

 Részfeladat: a) a lakosoktól beérkezett javaslatok feldolgozása, 

  b) Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalásának kialakítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. június 24. 

4. Feladat:  Az újonnan megállapított közterületi nevek felterjesztése véleményezésre a 

 Földrajzinév-bizottsághoz 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Határidő: 2015. július 15. 

Szükség szerint: 

5. Feladat A Földrajzinév-bizottság által kifogásolt nevek módosítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

6. Napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Amit javítani fogunk a rendelet-tervezet szövegében, hogy igyekszünk 
pontosítani azt a kört, hogy kit kell értesíteni, hogy minden szervet felöleljünk.   

Kmetty Károly polgármester : A 9 § meghatározza ebben a rendeletben, hogy mely közterületek 
nevének vagy számának megváltoztatására van szükség. Ez fogja szabályozni, hogy mettől fog 
elindulni és ez mutatja azt, hogy a 90 %-ához hozzá kell nyúlnunk.  
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Vagy a számozást vagy a nevet kell megváltoztatni, ez nagyon komoly feladat. Azt, hogy mely 
közterületeket kell bevonni, alapvetően a 9 § fogja meghatározni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag: Aki a képviselő-testületnek ezt a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja, kérem, 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 1 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 44/2015. (III. 17.) számú határozata a közterületek elnevezésér ől és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetr ől  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a 
képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja .     

7. Napirendi pont: A mezei őrszolgálat létrehozása 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, kérdés? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslat szövegében az utolsó pont irreleváns most, 
miszerint a rendelettervezet az előterjesztéshez kerül csatolásra. A határozati javaslat utolsó részét, 
miszerint felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen hallottak alapján készítse el a mezei őrszolgálat 
létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét. Első körben azt gondoltam, hogy a rendelettervezetet csak tájékoztatás céljából csatolnám. 
Tehát úgy szól a határozati javaslat, hogy a testület úgy dönt, hogy 2015.június 1-jétől egy fős mezőőri 
szolgálatot hoz létre. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálattal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. Két határozatott kell hozni, egy döntést a határozati javaslatra és egyet a 
rendelettervezetről, hogy ezt elfogadásra javasolja a testületnek. Az előterjesztésben szerepel, mennyi 
minden intézkedést kell megtenni ahhoz, hogy elindulhasson, adott esetben június 1-jével. A 
földkönyvet le kell kérni, meg kell állapítani azoknak az ingatlanoknak helyrajzi számát, amely után ki 
fogjuk vetni ezt a mezőőri járulékot. A rendőrséggel és a kormányhivatallal, együttműködési 
megállapodást kell hozni. További feladatot generál ez a döntés. 

Kmetty Károly polgármester:  A testületi ülésen még jöhet észrevétel ezzel kapcsolatban.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Nem kérünk hozzájárulást a földtulajdonosoktól?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Kérünk hozzájárulást, a 4. § (2) bekezdésében szerepel. Abban az 
esetben ha mindenki befizeti a járulékot, akkor hozzávetőlegesen 2 millió 226 ezer Ft bevétel 
származhat ebből.  Nem tudhatjuk azonban, hogy milyen lesz a fizetési hajlandóság. 

Béres István bizottsági tag:  A Horgász Egyesület rendelkezik 5 fő halőrrel és rendészeti szolgálattal, 
ami 4 fős, így ezt a szolgáltatást a Horgász Egyesület meg tudja önállóan oldani. Elég sokat költöttünk 
erre. A Horgász Egyesület majdnem 24 hektár földterülettel rendelkezik. Ez nekünk tökéletesen 
megfelel.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A járulék-fizetés kérdése nem opció. Ha a testület megállapítja, akkor 
mindenki fizet. 

Béres István bizottsági tag:  Ha saját szolgálattal rendelkezik, nem tartom szerencsés dolognak, 
hogy külön fizetni kelljen. Egyébként támogatom. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A halastó nem tartozna a rendelet hatálya alá.  

Béres István bizottsági tag:  Rendelkezik földterülettel is.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A halastó és az erdő nem tartozik bele de a földterület igen. 

Dékány András bizottság tag:  Tudjuk, hogy a szántóterületeken miket termelnek? Úgy gondolom, 
hogy 1800-nál több hektárról beszélünk. Ezt, hogy egy mezőőr képes-e ellátni, kérdéses. Mit lehet 
ellopni a legelőről, a gyepről? Mi az az igény, ami miatt ez az előterjesztés megszületett. Sok jogi 
szempontot figyelembe kell venni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Testületi határozat alapján merült fel ez az igény.  

Kmetty Károly polgármester:  A közbiztonsági koncepció része volt. 

Dékány András bizottsági elnök:  Akkor rendben van, akkor ez volt az indoka. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igyekeztem mindennek utána nézni. Sok fajta megoldást lehet találni. 
Azt is megnéztem, hogy a mezőőrök milyen státuszban vannak, a közalkalmazottól a köztisztviselőig 
viszonylag tág a magasabb szintű jogszabályok adta keret.  

Dékány András bizottsági tag:  Megismerkedve a bűnügyi statisztikával nem mutatnak semmi olyat, 
ami arra utalna, hogy a mostani lehetőségek mellett bele kellene ugornunk.  

Szabó István alpolgármester:  Igaza van Dékány Andrásnak abban, hogy a jelenlegi statisztika nem 
indokolja, azonban előre nézve és a városrendészet irányában elmozdulva lehetséges, hogy ezen el 
kell gondolkodni. Látjuk a költségvonzatokat, amelyben vannak olyan részek, amelyek egyszeri 
beruházásokat igényelnek. Állami támogatásokat figyelembe véve kismértékben negatívban vagyunk 
egy személy esetén. Az is számít, hogy akiknek fizetni kell ezért, mit gondolnak ennek 
szükségességéről. Én ezért támogattam régebben, mert volt igény a rendőrség létszámának 
bővítésére. Ugyan a mezőőrt a külterületekre lehet vezényelni, de semmi nem tiltja meg, hogy közös 
járőrszolgálatot tartson a közterület felügyelővel. A rend irányába szeretnénk elmozdulni. Az is fontos 
szempont, hogy a beszedett büntetések helyben maradnak.  

Kiss László bizottsági tag:  Valóban mérlegelni kell, hogy mi akarjuk ezt, vagy ténylegesen van rá 
igény a lakosság részéről?  

Dékány András bizottsági tag:  A használók nem fognak adót fizetni. A tulajdonosnak, így is 
hihetetlen bérleti díjakat fizetnek a földhasználók. Azt fogja mondani, hogy oldja meg a tulajdonos. 
Véleményem szerint reménytelen lesz a földhasználótól beszedni. Ha mégis neki szaladnánk ennek a 
történetnek, először hányan jönnének szóba potenciálisan? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 2008-as földkönyvből körülbelüli adatokat lehet látni, óriási változás 
nem hiszem, hogy volt az óta.  

Dékány András bizottsági tag:  Ha döntöttünk erről egyszer csak kapnak az adó osztálytól egy 
papírt, amelyben értesítjük a tulajdonost, hogy fizetnie kell? Én kockázatosnak érzem ezt és nem 
látom az indokoltságát. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ameddig a jelenleg működő lehetőségeinket, a közterület felügyeletet és a 
rendőrséget nem járatjuk maximumon, nem kellene ebbe belevágni, főleg úgy, hogy az igények sem 
biztos, hogy találkoznak ezzel. A rendőrség állományát is fel kell tölteni és a közterület felügyelőt is el 
kell látni a bírság tömbökkel. Érdemelnek annyi bizalmat, hogy akkor térjünk erre vissza, ha ők nem 
tudják kezelni ezeket a problémákat. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Felhívnám a figyelmet, hogy vannak közeli települések 
ahol ez működik és szükség is van rá. Egyik oldalról, ha a földtulajdonost kérdezzük, biztos azt 
mondja, hogy van rá igénye, de fizetni nem biztos, hogy fog. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy az 
önkormányzatnak mi az az érdeke, ami miatt fenntartson egy ilyen szolgálatot.  Ha megnézzük az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok számát akár a területét, az a nullához közelít a 
külterületen. Nagyon kicsi az a terület, amely kimondottan az önkormányzati érdeket és tulajdont is 
védené. Indokolatlanul sokat költünk egy olyan dologra, amire a lakosságnak esetleg igénye van. De 
ha minden nem kötelező feladatra igent mond az önkormányzat amire a lakosságnak szüksége van, 
akkor el fogunk úszni anyagilag. 

Dékány András bizottsági tag:  Azt mondom, hogy vegyük le a napirendről, én biztos, hogy most ezt 
nem támogatnám.  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Van-e módunk levenni a napirendről 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztő vissza tudja vonni, de nem fogja, mert kapott egy 
feladatot, hogy végezze el. A bizottsági és a testület is dönthet úgy, hogy nem támogatja.  

Kmetty Károly polgármester:  Én kértem azt, hogy ez az előterjesztés kerüljön elő, hogy erről döntés 
szülessen. Lássuk, hogy mivel járna ez. Jelen pillanatban úgy fest, hogy ez egy olyan költséget jelent, 
aminek a hozadéka nem biztos, hogy vissza fog jönni. 

Kiss László bizottsági tag:  Most én sem támogatom, de hosszú távon nem vetném el. Mérjük fel, 
hogy van-e ennek létjogosultsága, hogy működjön egy ilyen szervezet. Mert ha van, - és ezzel egy 
kicsit vitába szállok Kiszely Zoltánnal - akkor nekünk alapvetően a lakosság igényei szerint kell 
cselekednünk. Az tény, hogy a pénzügyi és egyéb lehetőségeink nem mindig adottak, de erre kellene 
törekednünk. Az igényeknek minden körülmény között igyekezzünk megfelelni. 

Szabó István alpolgármester:  Az egyik fő probléma, hogy azt gondoljuk, hogy lakossági 
ellenérzéseket fogunk kiváltani azzal, ha megkérdezés nélkül határozunk olyan dologról, ami nekik 
kiadást jelent. Az igényt fel kell mérni és meg kell tudni, hogy vállalják-e ezt a kiadást. Ekkor sem 
biztos, hogy fizetni fog.  
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Egyébként én is amellett lennék, hogy legyen mezőőr, de lehet, hogy nem most kellene ezzel 
foglalkozni. Valóban furcsa lenne, hogy kap egy levelet, hogy mezőőri költséget szabtunk ki rá és meg 
sem kérdeztük. 

Kiss László bizottsági tag:  Annak, hogy pontos véleményt kapjuk az adott lakos részéről, fontos 
részét képezi, a pontos tájékoztatás. Akár a Hírmondón keresztül ezt meg lehetne tenni. Akarnak-e 
véleményt nyilvánítani, foglalkoznak-e ezzel az emberek. Hány százaléka támogatná ezt. Ha a 2/3-os 
többség megvan, akkor a többieknek is meg kell fizetniük. A kommunikációs csatornákon keresztül 
Hírmondó, honlap és egyéb fórumok vagy akár beszélgetés szintjén meg kell említeni.  

Dékány András bizottsági tag : Nagyjából mekkora területről van szó? 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Számadatokat nem szeretnék mondani. Hatalmas 
egybefüggő területről van szó. Nagyon sok az olyan terület, ahol a tulajdonos vagy nem található vagy 
meghalt.  

Dékány András bizottsági tag:  A helyzet bonyolultabb, ha ez mezőgazdasági művelődési ágban 
van, mert akkor ezt valamilyen módon a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatalnál regisztráció alá 
kellett venni. Olyan eset nem fordulhat elő elméletileg, hogy semmilyen módon nem műveljük. Ha 
mégis így van, az azt jelenti, hogy senki földje. Ha osztatlan közösben van, akkor nem tudjuk, hogy 
honnan tudjuk beszedni a pénzt. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök: Van-e valakinek még kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

Lehoczky Enik ő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök e módosító javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 1 igen szavazattal, 4 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 45/2015. (III. 17.) számú határozata a mezei őrszolgálat létrehozásáról 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján 
úgy dönt, hogy  

• Őrbottyán Város közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz létre, 
melyet 2015. június 1-jétől kezdődően, 1 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

• felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálat felállításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

• felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzottak alapján készítse el a mezei őrszolgálat 
létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét. 

 nem fogadta el. 
   

8. Napirendi pont: Egyebek 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  Rövid tájékoztatást szeretnék adni a Pénzügyi Bizottság tagjainak 
arról, hogy részt vettünk alpolgármester úrral az Inis Business Kft. pályázati előadásán, ahol 
elmondták az önkormányzatok és vállalkozók részére, hogy 2015-2020. között milyen pályázatok 
várhatóak. Erről kaptam egy tájékoztató jellegű prezentációt. Ezt felkészülés után be tudjuk mutatni a 
bizottságnak. Érdekes felismerés a térkép, ami mutatja, hogy melyek azok a települések, amelyek 
hozzá tudnak jutni pályázatokhoz. Sajnos Őrbottyán ezek között nem szerepel. Értékes volt ez az 
előadás. Biztos, hogy valamilyen módon tudnánk részesülni a pályázatokból, úgy gondolom érdemes 
lesz a vállalkozóknak is megemlíteni. 

Szabó István alpolgármester:  A pályázati pénzeknek a megérkezése és odaítélése abba az irányba 
mutatott, hogy komoly csúszások vannak, hiszen még az előző ciklus végéről beszéltek. 1,5 éves 
csúszásokról kaptunk hírt. Ezeknek a pályázhatóvá tételét okos gazdasági húzásokkal lehet elérni. 

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök:  NHP plusz pályázati lehetőség már megjelent, 500 milliárd Ft-ot 
jelent és vállalkozóknak adható 2,5 %-os kamatozású hitelről van szó. Ez nem az önkormányzatra 
vonatkozik. 
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Szabó István alpolgármester:  A pályázatokkal ellentétben nem kell munkaerőt felvenni vagy 
megtartani. Nincsenek régiós megkülönböztetések, ami óriási előny.  

Mivel több napirendi pont nem volt Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülé st 19:46 órakor bezárta. 

 

Lehoczky Enik ő      Karácsony Szilvia 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


