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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
 

2015. november 04-én, szerdán 08:00 órakor  
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 
109/2015. (XI. 04.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
110/2015. (XI. 04.) számú határozata a napirendi po ntokról 
111/2015. (XI. 04.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az 
ingatlanok számozásával kapcsolatos tájékoztató elf ogadásáról 
112/2015. (XI. 04.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 
szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
113/2015. (XI. 04.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 
5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének módosít ásáról 
114/2015. (XI. 04.) számú határozata az „Egészséghá z működtetésére alkalmas épület 
kialakítása és bérbeadása Őrbottyán Város Önkormányzata részére” elnevezés ű, 19684/2015. 
számú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattev ő kiválasztása tárgyában 
115/2015. (XI. 04.) számú határozata Sólyom Irén go blein m űvész Ünnepvárás – ünnepvarrás 
című könyvének megvásárlásáról 
116/2015. (XI. 04.) számú határozata Pest megye öná lló NUTS 2 régióvá válásának 
kezdeményezésér ől 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2015. november 4-én, szerdán 08:00 órakor kezdődő üléséről. 

 

Jelen vannak: Kollár Sándor    bizottsági elnök 
 Csernákné Szoboszlai Szilvia  bizottsági tag 
 Lebek Péter    bizottsági tag 
 Kmetty Károly    polgármester 
 Szabó István    alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra     aljegyző 
 Kiszely Zoltán    iroda vezető 
 Károlyfi Levente   önkormányzati iroda 
 Balázsné Szalay Katalin  óvoda vezető 
 Rohfeld Anita    jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol: Dékány András    bizottsági tag 
 Szántó Veronika   bizottsági tag 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés keretében: 

 
1. Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával 

kapcsolatos feladatok elvégzéséről 
2. Költségvetési rendelet módosítása 
3. Vagyonrendelet módosítása 
4. Egészségház közbeszerzés eredménye 
5. Sólyom Irén könyvének megvásárlása 
6. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 
 

7. Ingatlan felajánlások elbírálása 
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Kollár Sándor a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
fővel van jelen, határozatképes. Szántó Veronika és Dékány András jelezte, hogy nem tudnak jelen 
lenni a mai ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítésre Lebek Péter bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel 
egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 109/2015. (XI. 04.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. november 4-én, szerdán, 08:00 órakor kezdődő ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lebek Péter 
bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a bizottság  elnöke: A tegnapi nap folyamán érkezett egy sürgősségi előterjesztés, 
javaslom a napirendi pontok kiegészítését a Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának 
kezdeményezéséről szóló előterjesztés megtárgyalásával. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a napirendi pontokról, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 110/2015. (XI. 04.) számú határozata a napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében: 

 

1. Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az 
ingatlanok számozásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről 

2. Költségvetési rendelet módosítása 

3. Vagyonrendelet módosítása 

4. Egészségház közbeszerzés eredménye 

5. Sólyom Irén könyvének megvásárlása 

6. Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának 
kezdeményezéséről 

7. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

8. Ingatlan felajánlások elbírálása 

elfogadta. 

1. napirendi pont: Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok 
számozásával kapcsolatos feladatok elvégzésér ől 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Kaptunk egy időarányos beszámolót az eddig megtett 
intézkedésekről. Ezzel kapcsolatban az előterjesztés készítőjét kérdezném, hogy van-e valami 
kiegészíteni valója? Van-e valakinek kérdése?  Azok a külterületi ingatlan elnevezések, melyekhez 
észrevételt tett a bizottság, azzal kapcsolatban a Hivatal álláspontja az, hogy maradjunk az általunk 
javasoltnál. Ennek egyéb kötelezettsége nincsen. Kell erről döntenünk? Vagy csak tudomásul kell 
vennünk? 

Kmetty Károly polgármester : Nem kötelező elfogadnunk a bizottság ajánlását ráadásul minket erősít 
az a jogszabály/iránymutatás, hogy azokat a településre jellemző régi neveket célszerű felhasználni, 
melyeket térképekkel tudtuk igazolni, hogy amelyek bekerültek azok valóban a régiek fejében élő és 
használt elnevezések. 
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Kiskuti Petra aljegyz ő: Mielőtt megküldtük a testület döntését, én beszéltem a földrajzi név 
bizottsággal, külön megkérdeztem, hogy kérnek-e bármi igazolást, térkép vagy egyéb dolgot. Azt 
mondták, hogy nem, elegendő a levél. Erre most született ez a döntés, hogy bizonyos nevek kapcsán 
nem tudtak állást foglalni. Akkor ismét felvettem velük a kapcsolatot. Akkor már mondták, hogy 
küldjünk térképeket. Úgyhogy mindent beszkenneltünk és elküldtük a bizottságnak ezeket a 
térképeket, melyek ugye azt tartalmazzák, hogy ezek a nevek, melyeket a képviselő-testület 
elfogadott, abban a formában szerepelnek a térképeken. Pl. a Cseresnyés elnevezés. A bizottság 
azokat a neveket, amelyekről nem született döntés, csak a decemberi ülésén fogja tárgyalni. 
Javasoljuk megtartani azt, amit a testület elfogadott. 

Szabó István alpolgármester : Az, hogy újratárgyalják, azt jelenti, hogy meg kell nekünk várni az 
eredményét vagy a folyamatot ez nem lassítja? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem várjuk meg, azok az elnevezések, amelyekről nem született döntés, 
külterületet érintenek. Belterületi vonatkozásában, ahogy látjátok mindegyiket jóváhagyta a bizottság. 
A kormányhivataltól várunk még visszajelzést, előzetes szakmai véleményezésre megküldtük nekik a 
határozat tervezetet annak érdekében, hogy ne legyen semmi probléma. Az előterjesztésben is 
látszik, hogy nem egyértelmű a szakmai álláspont magasabb szinteken sem, ezzel együtt mi meg 
fogjuk kezdeni a munkát a tervek szerint, mert szűk ez a két év. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Hogy néz ki ez a mondat a gyakorlatban, hogy házszámozásról 
szóló döntés meghozatala az önkormányzati hatósági vagy államigazgatási hatáskör? Ezzel hol 
tartunk? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Megszületett ez az úgynevezett KCR nyilvántartásról szóló rendelet, ami a 
központi címregiszterről szól. A rendelet a cím megállapítás hatáskörét a jegyzőhöz teszi, ez egy 
nagyon érdekes hatáskör, mert tulajdonképpen a valóságban semmi mást nem jelent, mint bizonyos 
más szervek által meghozott döntéseket a jegyző rögzít egy központi nyilvántartó rendszerben. Na, 
most ezt értelmezik bizonyos szervek úgy, hogy a jegyző hozza meg ezeket a házszámozási 
döntéseket. De tulajdonképpen ez nem az ő hatásköre, hiszen erről a testület dönt, önkormányzati 
rendelet van róla. Ezt a hatáskört ugyan a jegyzőre tettétek, de tehettétek volna a bizottságra, a 
polgármesterre vagy bárki másra. Most csak véletlenül esik egybe ez a kettő, tehát ez önkormányzati 
hatáskör a mi álláspontunk szerint, viszont bizonyos önkormányzatok, bizonyos kormányhivatalok ezt 
államigazgatási hatáskörben tehát nem testülettől kapott, hanem kormánytól kapott hatáskörként 
értelmezik és így is kezelik. Itt ennek a fellebbezés kapcsán van jelentősége.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Csak az nem volt tiszta számomra, hogy ez milyen hatáskör. 
Nehogy az legyen, hogy dolgozunk másfél évet és egyszer csak azt mondják, hogy nekünk ehhez 
semmi közünk. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Sajnos fenn áll ennek a lehetősége, mert én egyeztettem a kormányhivatallal 
és azt mondják, hogy állásfoglalás kérés van folyamatban a belügyminisztériumtól, mert annyira 
nincsen egyértelmű szakmai álláspont.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Akkor ez itt tulajdonképpen egy joghézag.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Reméljük, hogy nem lesz ilyen. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Természetesen van még pár nyitott kérdés, de ugye ezeket előre nem 
tudhatjuk, le kell ülnünk meg kell beszélni ezeket. Ilyen például a cégek esetében az átírás költsége. 
Felmerültek még olyan kérdések is, melyek a jelzáloghiteleseket érintik, merthogy esetlegesen, a 
bankok szerződésmódosítást kérnek a lakcímváltoztatás miatt. Közjegyző előtt az is kb. 30 ezer Ft-os 
költséget jelenthet. Ezeket át kell gondolnunk, hogy átvállalja-e az önkormányzat, és meg kell nézni, 
hogy ez mekkora kört érint.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Van-e egyéb kérdés? Ha nincsen, akkor aki a határozati 
javaslatot a testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 111/2015. (XI. 04.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, 
valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos táj ékoztató elfogadásáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrbottyáni 
közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 157/2015. (VII. 8.) és 
158/2015. (VII. 8.) határozatokat hajtsa végre és a névváltozással érintett közterületek elnevezéséről a 
házszám-megállapítás tárgyában hozott döntésében értesítse az adott közterületen lakcímmel 
rendelkezőket, továbbá a névváltozást rögzítse a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó 
rendszerbe 

2. napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítás a 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Felmerült egy kérdés az Ügyrendi bizottság ülésén. Ahhoz képest 
a mellékletek kijavításra kerültek, mindenki megkapta a helyes mellékleteket. Van-e valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban? 

Lebek Péter bizottsági tag : Az általános tartalék az előterjesztés szövegében 17.489 millió Ft a 
rendelet-tervezet szövegében 17.519 millió Ft, ez 30 ezer Ft különbség. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Ez valószínűleg a Szabó Csilla sportversenyen való 
részvételének a támogatása, a 17.519-ből le kell vonni a 30. ezer forintot. 

Lebek Péter bizottsági tag : Mert így pont úgy jön ki, hogy mégse támogatjuk a Szabó Csillát. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Köszönjük az észrevételt, jogos, máris javítjuk az elírást a 3-as 
paragrafusban. 

Szabó István alpolgármester : Azt szeretném megkérdezni, hogy szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetésével miért 2015 novemberében foglalkozunk, miért kell 
módosítást végeznünk most, eddig nem tudtuk? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A rendelet már tavaly megszületett, már tavaly is kaptak ennek kapcsán a 
dolgozók ágazati pótlékot. Negyedévenként utalja le a MÁK utólag ezt az előirányzatot és azért 
vezetődik most át a költségvetésben az összeg. Tehát a rendelet már régi és már kapják is a 
munkatársak, de ez utólagos finanszírozás, utólag tudjuk a rendeleten átvezetni.  

Szabó István alpolgármester : Jó, köszönöm szépen 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési 
Bizottságának 112/2015. (XI. 04.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér ől szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló tervezetet a 3. §-
ban szereplő összeg kijavításával a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Vagyonrendelet módosítása 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Azért van szükség a vagyonrendelet módosítására, mert a 
GAMESZ létrehozásával szükséges a vagyonkezelésbe adást is szabályozni, melyet a most hatályos 
rendeletünk nem szabályoz. Tegnap ezt az előterjesztést már az Ügyrendi bizottság tárgyalta. 
Kérdezném, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. 

Szabó István alpolgármester : Mit állapítottatok meg ezzel kapcsolatban? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Az Ügyrendi bizottság ülésén elfogadtuk és 
támogattuk. 

Lebek Péter bizottsági tag : Az átállással kapcsolatban kérdezném, hogy az folyamatosan megy? 
Vagy kell-e hitelt felvenni vagy kölcsönt adni, például az elején amíg nem lesz bevétele az új 
szervezetnek. Van-e valami terv, hogy hogyan fog ez addig működni? 

Kmetty Károly polgármester : A költségvetés tervezésekor azt a pénzt, amit a városüzemeltetés 
használt fel, azt a pénzt mindenképpen ide csoportosítanánk. Hiszen az új szervezet 
tevékenységének jelentős része a városüzemeltetési feladatok elvégzése lesz. Továbbá, ha fel 
szeretnénk gépekkel, egyebekkel szerelni, nyílván ezekhez forrást kell teremteni. Meglátjuk, hogy 
mennyi lesz a különbözet és lehet, hogy egy rövidtávú hitelt fogunk javasolni.  
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Meg kell majd próbálni szakembereket alkalmazni, mert ha nem lesznek úgymond szakmunkások 
állandó foglalkoztatásban, akkor annak igazából semmi értelme nem lenne, az új szervezetben a 
lehető legtöbb területnek, szakmának képviseltetnie kellene magát.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 113/2015. (XI. 04.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati ren deletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.   

4. napirendi pont: Egészségház közbeszerzés eredmén ye 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése valakinek? 
Nekem az lenne a kérdésem, hogy az írásbeli szakvéleményt, ezt ki készítette? Számomra nem derült 
ez ki. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A közbeszerzési tanácsadónk készítette. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Van nekünk egy közbeszerzési bizottságunk, ők nem tárgyalták 
meg? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: De igen, tárgyalták és az alapján készítette el a közbeszerzési 
tanácsadó az összefoglalót a képviselő-testület részére. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A testületi döntésre ír elő név szerinti szavazást a törvény. Nem írja elő 
a szavazást a bizottság számára. Ha a szándékot nézzük és az ottani eljárási rendet, akkor, a 
jogszabály döntéshozó testület ír és az nálunk a képviselő-testület. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Én javasolnám azt, hogy név szerint szavazzunk. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Én is javaslom, a későbbi félreértések elkerülése miatt.  

Szabó István alpolgármester : Az anyag végén szerepel a költséghatások, illetve kiadásfedezetét 
biztosító költségvetési sor megnevezése, a bérleti díj összegét előreláthatóan 1.8 M forintban nevezi 
meg? Ez miért ennyi, hogy jön ki ez az összeg? 

Kmetty Károly polgármester : Jövő év végére, októberre tervezzük, hogy átadásra kerül az új orvosi 
rendelő, tehát a jövő év folyamán csak az október, november, december havi díjakkal számoltunk. 

Szabó István alpolgármester : Rendben köszönöm, én is így matekoztam ki. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A szerződés tervezetben a szerződés megkötésének a határideje 
esetlegesen van megadva. A közbeszerzési eljárásban is esetlegesen volt megadva. Sőt, a 
legkésőbbi időpontokat határoztuk meg. Abban az esetben, hogy ha ez az épület már októberben 
rendelkezésünkre áll, akkor megkötjük a szerződést, így három hónap, amennyiben csak 
decemberben kötjük meg, akkor csak egy hónapos bérleti díjjal kell számolni. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Ez a javaslat vagy szakvélemény nagyon átlagos, magánemberként 
Buskó Levente végezhet-e ilyesmit, hogyan ellenőrizte ezt a bizottság? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Szerintem ez a szakvélemény egyáltalán nem átlagos. A közbeszerzési 
kiírásban bele van foglalva minden apró részlet, ez egy 21 oldalas dokumentum. A közbeszerzési 
kiírásnál a közbeszerzési döntőbizottság ellenőrizte az abban foglaltakat, pontról pontra ellenőrizték, 
bizonyos dolgokban hiánypótlást is kértek, a hiánypótlásokat becsatoltuk és ezek törvényi 
előírásoknak megfelelően történtek. 

Kmetty Károly polgármester : Végigment az a hivatalos folyamat, ami független a mi 
önkormányzatunktól. Minket az nem érdekel, hogy Buskó Levente, hogyan hozza létre az 
egészségházat, minket csak az érdekel, hogyha az készen lesz, akkor 600 ezer Ft-ért bérbe adja 
nekünk, ő, mint magánember. 

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Az, hogy mit hoz létre, az érdekel minket. 
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Kiszely Zoltán irodavezet ő: Az is része volt a közbeszerzési kiírásnak, hogy mit hoz létre és hogyan 
hozza létre. Az orvosokkal is történt több fordulós megbeszélés, egyeztetés. A kiírásban gyakorlatilag 
vázlattervi szintig meg volt határozva, hogy mit kell létre hoznia, ezt a közbeszerzési kiírás több 
oldalon részletezi. Az Önkormányzatnak közbeszerzési bizottsága van, a közbeszerzési 
döntőbizottság az pedig egy központi államigazgatási szerv. 

Lebek Péter bizottsági tag : Számomra ez egy kicsit aggályos. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A szerződés-tervezetben, amely az előző testületi ülésen az 
előterjesztés mellékleteként a képviselők rendelkezésére állt, minden az imént felvetődött kérdés 
szabályozva van. Hiszen csak úgy írhattuk ki a közbeszerzési pályázatot, ha előre ezek a kérdések is 
pontosan meg vannak határozva, hogy pl. hogyan történik a számlázás. Előre számlát állít ki, hogy 
hova állítja ki a számlát, hogy hova kell utalni, mi a fizetési határidő, mi a fizetési feltétel hova kell 
utalni, a legutolsó apró részletekig. 

Lebek Péter bizottsági tag : Ő konkrétan, hogyan igazolta a szakmai és műszaki alkalmasságát? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Az eljárás során igazolnia kellett az ingatlannal való rendelkezési jogát, 
a hiteles tulajdoni lap másolatával lehet ezt megtenni. Ezt a bizottság ellenőrizte. 

Igazolta, hogy a terület rendelkezésre áll, azt, hogy elég nagy, hogy fel lehet-e építeni rá egy olyan 
épületet, amilyet az önkormányzat szeretne.  Nem azt vizsgáltuk, hogy Buskó Levente építkezhet-e. Ő 
egy szolgáltatást fog nekünk nyújtani. Az építkezéssel nekünk nem lesz dolgunk, mi bérelni fogjuk az 
épületet. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Nem értem, hogy erről miért most beszélünk, mikor ki 
volt írva a közbeszerzés, mindent megbeszéltünk, körülbelül már egy éve folyamatosan beszélünk 
róla, most már a végén járunk.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke: Kérdezem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot a bizottság tagjai támogatják-e. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A név szerinti szavazás során mondom a bizottság tagjainak a nevét 
és kérem, hogy mondják a szavazatukat.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia: igen 

Kollár Sándor: igen 

Lebek Péter:  tartózkodik 

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság név 
szerinti szavazással, 2 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 1 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  114/2015. (XI. 04.) számú határozata az „Egészséghá z működtetésére alkalmas 
épület kialakítása és bérbeadása Őrbottyán Város Önkormányzata részére” elnevezés ű, 
19684/2015. számú közbeszerzési eljárás nyertes ajá nlattev ő kiválasztása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Egészségház működtetésére alkalmas épület kialakítása és bérbeadása Őrbottyán Város 
Önkormányzata részére” elnevezésű, 19684/2015. számú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő 
kiválasztása tárgyában az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Buskó Levente (2162 Őrbottyán, Radnóti Miklós utca 
16.) által tett ajánlat alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat mind formailag, mind 
tartalmilag megfelel az előírásoknak, így az ajánlat érvényes. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
3. A közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

érvényes ajánlatot Buskó Levente (2162 Őrbottyán, Radnóti Miklós utca 16.) tette, így a 
képviselő-testület az eljárás nyertesének Buskó Leventét hirdeti ki. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségház kialakítására és 
bérlésére, a közbeszerzési eljárásban kiírt feltételek és szerződéstervezet szerint, a bérleti 
szerződést kösse meg.  

A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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5. napirendi pont: Sólyom Irén könyvének megvásárlá sa 

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Látta valaki ezt a könyvet? 

Kmetty Károly polgármester : Én kaptam egy tiszteletpéldányt, de még nem lapoztam fel. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az interneten, az előterjesztésben is szereplő oldalon, fent van a 
könyvből, ha jól emlékszem 30-40 oldal.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke : Fogjuk tudni valamire használni ezt a könyvet?  

Kmetty Károly polgármester:  Ez a téma egyszer már előkerült, mikor a könyv készülőben volt, a 
hölgy kérte, hogy az önkormányzat támogassa a megjelenést. A Kulturális bizottság ülésén volt is szó 
róla, de akkor ez a dolog félbe maradt, a könyv pedig időközben elkészült, megjelent.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő, melyet a bizottság 0 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  nem fogadott el, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának  115/2015. (XI. 04.) számú határozata Sólyom Irén go belin m űvész Ünnepvárás – 
ünnepvarrás cím ű könyvének megvásárlásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága úgy 
határoz, hogy a határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Sólyom Irén Ünnepvárás – ünnepvarrás című könyvéből 30 darabot megvásárol. Az összeg fedezetét, 
48.000 Ft-ot ( 1600 Ft/db)  az általános tartalék terhére biztosítja. 

nem támogatja. 

1. napirendi pont: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá  válásának kezdeményezése  

Kollár Sándor a bizottság elnöke:  Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy pontosan miről 
van szó. Azt gondolom, településünknek érdeke a javaslat támogatása. Ezzel az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek valami kérdése? 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 116/2015. (XI. 04.) számú határozata Pest megye önálló NUTS 2 régióvá 
válásának kezdeményezésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága úgy 
határoz, hogy a határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy  

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-
es régióvá válását; 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére 

Mivel a nyílt ülésen több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke a nyílt ülést 08:53 órakor bezárta, a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát.  

 
Kollár Sándor     Lebek Péter 
bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


