
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2016. január 19-én, kedden 8:00 órakor  

megtartott ülésének 

Jegyzőkönyve 

1/2016. (I. 19.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 

2/2016. (I. 19.) számú határozat a napirendi pontok ról  

3/2016. (I. 19.) számú határozat a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének 
meghatározásáról 

4/2016. (I. 19.) számú határozat a 2016. évi igazga tási szünet elrendelésér ől 

5/2016. (I. 19.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 
szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módo sításáról 

6/2016. (I. 19.) számú határozat Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 

7/2016. (I. 19.) számú határozat Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szab ályozási 
tervér ől szóló rendelet megalkotásáról 

8/2016. (I. 19.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

9/2016. (I. 19.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

10/2016. (I. 19.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a 
közterületek használatáról és a település környezet védelmér ől és köztisztaságáról szóló 
22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati rendeletének mód osításáról 

11/2016. (I. 19.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

12/2016. (I. 19.) számú határozat  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

13/2016. (I. 19.) számú határozat  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

14/2016. (I. 19.) számú határozat  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

15/2016. (I. 19.) számú határozat  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

16/2016. (I. 19.) számú határozat  Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

17/2016. (I. 19.) számú határozat a Bartók Béla utc ai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 

18/2016. (I. 19.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati  rendeletének módosításáról 

19/2016. (I. 19.) határozat az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

20/2016. (I. 19.) határozat az Ügyrendi Bizottság 2 016. évi  munkatervér ől 
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Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2016. január 19-
én, kedden 08:00 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  

 Benedek Éva bizottsági tag 

 Kollár Sándor bizottsági tag 

 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 

 Szántó Veronika bizottsági tag 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kmetty Károly polgármester 

 Szabó István Ferenc alpolgármester 

 Kiskuti Petra aljegyző 

 Kiszely Zoltán Műszaki irodavezető 

 Balázsné Szalai Katalin óvoda vezető 

 Muzsay Márta  szakmai vezető 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  

2. A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  

4. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 

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

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

7. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

8. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye 

9. Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okirata 

10. Ügyrendi Bizottság 2016. évi munkaterve 

11. Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság 5 tagja van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kollár Sándor bizottsági tagot. Aki 
ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 1/2016. (I. 19.) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2016. január 19-én, 
kedden 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor bizottsági tagot 
választja.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen szav azattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2/2016. (I. 19.) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2016. január 19-én, 
kedden 08:02 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1.. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  

2.. A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

3.. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  

4.. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

elfogadása 

5.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 

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

önkormányzati rendeletének módosítása 

6.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

7.. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

8.. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye 

9.. Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okirata 

10.. Ügyrendi Bizottság 2016. évi munkaterve 

11.. Egyebek 

- elfogadta. 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Idén szeptember 9-én lenne 18.00 órától az 
iskola aulájában megtartva a közmeghallgatás. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Szerintem írjuk bele a képviselők tájékoztató beszámolóját, ahogy 
tavaly is volt már. Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, képviselők beszámolója. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Valakinek még valami kérdés? Akkor az előbb 
elhangzottakkal, aki elfogadásra javasolja, a határozatot a képviselő-testületnek az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 3/2016. (I. 19.) 
számú határozata a közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: 

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

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

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

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. napirendi pont: A 2016. évi igazgatási szünet el rendelése  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Ezt szokta tudni a hivatal tartani? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen tartani szoktuk, de ha határidős munka van, akkor van, aki nem 
megy el szabadságra, de így legalább ki tudjuk adni a szabadságok nagy részét. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Ehhez a napirendi ponthoz van valakinek valami 
hozzáfűznivalója? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 4/2016. (I. 19.) 
határozata a 2016. évi igazgatási szünet elrendelés éről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

2016. március 24. és 2016. március 29. között   3 munkanap 
2016. július 4. és 2016. július 8. között     5 munkanap 
2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 5. között   5 munkanap 
2016. december 27. és 2016. december 30. között  4 munkanap 
Összesen:       17 munkanap 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Az előterjesztés szépen, részletesen ki van 
dolgozva, látjuk azokat az összegeket, amelyek kiadási oldalt mutatják. 17.441.000 Ft a tartalékunk 
ezek szerint? 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Azt szeretném megkérdezni, hogy az autóvásárlásra ott az 
átcsoportosítást a költségvetésből végrehajtottuk? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az autó ki lett december végén fizetve, de ez csak a következő 
rendelet módosításban szerepel majd.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Akkor ez jelenleg már nem 17.000.000 Ft, már csak 12.000.000 Ft. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Kérdés a rendelet-módosítással kapcsolatosan? 
Aki a rendelet módosításával egyetért és a testületnek elfogadásra javasolja,  kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 5/2016. (I. 19.) 
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. 
(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 2015. évi költségvetési 
rendelet módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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4. napirendi pont Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Hely i Építési 
Szabályzatának elfogadása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatosan?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez az anyag egy másfél éves folyamatnak az eredménye,  többször 
volt a testület előtt, ezt már jóváhagyták az ezzel foglalkozó hivatalok. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Kérdés ezzel kapcsolatosan? Aki a határozati 
javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 6/2016. (I. 19.) 
határozata Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot mely 
szerint:  

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

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

E határozat szöveges mellékletei: 

a. M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása 
b. M-2 melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések) 
c. M-3 melléklet: A település területi mérlege 
d. M-4 melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
e. M-5 melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

E határozat rajzi melléklete: a TSZT rajzszámú, m=1:10.000 méretarányú településszerkezeti terv.  

Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától 
számított 30. napon lépnek hatályba. 

E határozat meghozatalával egyidejűleg Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 137/2011. (IV. 18.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Nagyközség 
településrendezési terve érvényét veszti.  

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Aki a rendelet tervezettel egyetért és a testületnek 
elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 7/2016. (I. 19.) 
számú határozata az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szab ályozási tervér ől 
szóló rendelet megalkotásáról 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  A keddi hulladékégetésnek a szabályozására két 
változat is szerepel az előterjesztésben, az egyik havi egyszer engedné, a másik változat pedig 
teljesen megtiltaná. Véleményem szerint a havi egy hulladékégetést meg kellene tartani. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Beszéltünk már arról, hogy a jelenleg hatályos rendelet van, amit 
szabályoz, és van amit nem. A kerti hulladékégetés és a zajkeltésnek a szabályozása volt az, ami 
nem részletesen illtetve semmilyen szinten nem is volt szabályozva. A közterület használatát is 
szabályoztuk, a közterületek beépíthetőségét is. A rendelet olyan helyzetet próbál teremteni, hogy a 
helyi hatóságnak legyen hatásköre intézkedni abban az esetben, ha valami probléma van a 
településen. Igazából az égetéssel abba az irányba kéne elmenni, hogy a közterület-felügyelői pozíció 
erősítésével kellene 2016-ban ebben a témában előre lépni. Felmerült a létszámnövelés kérdése 
annak érdekében, hogy hatékonyabban be tudják tartatni, ellenőrizni tudják a rendet. Vasárnapi 
ügyeletet tudjanak vállalni és hasonló megoldásokkal jelen tudjanak lenni a közterület-felügyelőink, ez 
egyeztetés kérdése. Az égetés miatt belekerültek plusz olyan dolgok a javaslatba, ami az égetésnek a 
módját szabályozza. Gyakorlatilag be lenne szabályozva, hogy csak száraz avart lehet égetni. El fog 
tudni járni a közterület felügyelő, hiszen le lesz neki írva, hogy mit kell betartatnia, tud rá hivatkozni a 
lakosoknál, akik nem tartják be. A zajkeltéssel kapcsolatban, a vasárnapi napot hagyjuk csendben és 
mindenki szombat 4 óráig próbálja megoldani azokat a munkákat, melyek zajjal járnak, és ezzel 
legyenek figyelemmel a többi lakosra. A 15. § 1-es bekezdésében az ingatlan tulajdonosa van csak 
írva  ez „ingatlan tulajdonosa és bérlőjére” kibővült, hogy egyértelmű legyen a megfogalmazás. Két 
kérdés van, ami eldöntendő,  az égetés és a zajkeltés. Felhívnám a figyelmet arra, hogy szükséges a 
minősített többség a szavazásnál. Tegnap kaptunk egy emailt, a benne lévő javaslatok a rendeletnek 
azokra a részeire vonatkoznak, amit most itt nem módosítottunk. Megmondom őszintén, hogy én 
nehezen bírtam kihámozni, hogy mit is szeretett volna a levélnek az írója. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Én támogatnám a javaslatot, hogy szombaton 9-től 
4 óráig lehessen zajkeltő tevékenységet végezni, a vasárnap és a munkaszüneti napok pedig 
maradjanak a pihenésre, úgyis kell egy türelmi idő, gondolom, nem egyből bírságolunk, vagy egyből 
büntetünk? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen itt egyből bírság van. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Ez a javaslat azért került be már most januárban a testület elé, hogy a 
szezonig ki tudjuk hirdetni és a köztudatba szét tudjuk azt szórni, hogy változott ez a rendelet. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Én a vasárnapi munkavégzés mellett vagyok, nagyon sokan 
dolgoznak hétvégén, és sokan ingáznak. Szerintem mikor 10 óra munka után hazaérnek nem hiszem, 
hogy kedve van az embereknek még füvet nyírni.  

Kiszely Zoltán önkormányzati irodavezet ő: A vasárnappal kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez 
nem egy életszerű szabályozás. Mindenki épített már fel családi házat, szerintem nem szervezhető 
úgy egy családi ház építésének munkafolyamata, hogy ne hétvégén zajongjanak, a fűnyírást el lehet 
viselni. Nem tartom életszerűnek, hogy ezt abba fogják hagyni, nagyon sokan dolgoznak hétvégén, 
vannak, akik minden vasárnap füvet nyírnak. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Mi arra gondoltunk, hogy ne legyen flexelés 
vasárnap délben, folyamatos favágás vasárnap délben, mert inkább ezek voltak azok a problémák, 
amelyek miatt felmerült a rendelet módosítása.  Ha valaki családi házat épít, az más 
dolog,egyértelmű, hogy akkor építi, amikor jó idő van, és amikor össze tudja szedni az embereket, 
még a fűvágást is úgy gondolom, hogy meg lehet oldani még vasárnap. 

Kmetty Károly polgármester:  Vasárnap engem is az zavar, hogy ha egész nap valaki fát vág 
körfűrésszel, ugyanakkor egyetértek Zoltánnal, azt nem tudjuk megtenni, hogy tevékenységekre 
szétbontjuk, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, mert akkor se vége se hossza nem lesz. Inkább el kellene 
dönteni, hogy a vasárnapnak mi az az időszak, ami inkább a pihenésé legyen. Be kellene korlátozni, 
hogy 9-13 óráig lehet ilyen tevékenységet végezni.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Szerintem hosszabbítsuk meg a szombatot akár 8-20 óráig és akkor a 
vasárnapot hagyjuk ki, vagy ha nem hosszabbítjuk meg akkor vasárnapot is engedélyezzük 9-től 12 
óráig. 
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Kiszely Zoltán önkormányzati irodavezet ő: Vasárnap délután már szerintem nem zajonganak úgy 
az emberek. Egyébként erre van országos szabályozás, hogy hány decibellel lehet dolgozni. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Én azt javasolnám, hogy az A verziót egy c ponttal  egészítsük ki, 
ezeket a tevékenységeket vasárnap és ünnepnap 9-13 óráig lehet csinálni. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az elsőt visszavonom a zajszűrésről, azt a javaslatomat, hogy 
vasárnap ne lehessen zajkeltő tevékenységet végezni.. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Aki azzal a javaslattal egyetért, hogy az A verzió 
egy c ponttal kiegészüljön, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Ügyrendi Bizottságának 8/2016. (I. 19.)  
határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról 
és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati 
rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Ügyrendi Bizottsága azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a rendelet-tervezet 17/A. § (3) bekezdése az alábbi szövegezéssel kerüljön 
elfogadásra:  

 „17/A. § 

(3) Az ingatlanok területén mások nyugalmának megzavarására 
alkalmas munka végzése, gép használata, motoros favágás, kerti 
traktor üzemeltetés, fűnyírás, kertépítéssel és - fenntartással 
kapcsolatos, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése 

a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra, 

b) szombati napokon 9.00 és 16.00 óra, 

c) vasárnap és ünnepnapokon 9.00 és 13.00 óra 

között lehetséges.” 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Az égetésnél két verzió volt, az egyikben továbbra 
is lehet havi egy alkalommal és ennek szabályai részletesen le vannak fektetve, a másik szerint 
egyáltalán nem lehet. Aki azt támogatja, hogy továbbra is lehessen a javaslatban leírt részletes 
szabályok szerint, az kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 9/2016. (I. 19.) 
határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról 
és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati 
rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a hulladékégetés továbbra is lehetséges legyen havi egy alkalommal. 

Benedek Éva bizottsági tag : Én javasolnám, hogy a „hulladékgyűjtő edényekben” helyett írjuk azt, 
hogy „az arra rendszeresített hulladékgyűjtőben”. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztő befogadja ezt a javaslatot, szerintem. legyen 
egyértelmű és pontos a megfogalmazás.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Aki ezekkel a módosításokkal együtt a testületnek 
a rendelet módosítását elfogadásra javasolja,  kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 10/2016. (I. 19.)  
határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról 
és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati 
rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a rendelet-tervezetet az 
elfogadott módosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Kaptunk egy módosító javaslatot Évától az 
összegekre vonatkozóan és a Jó tanuló-jó sportoló díjjal kapcsolatban, az egyes díjakon menjünk 
végig. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Egyrészt a közszolgálatért díjnál illetve a pedagógus díszoklevélnél az 
éveket egy szintre kellene hozni, mindkettőnél 10 év kimagasló szakmai munka szerepeljen.  

Az Őrbottyánért kitűntetésért 100.000 Ft-ot, a Közszolgálati díjnál és a Pedagógus díszoklevélnél 
50.000 Ft-ot, a Nyugdíjba vonuláskor 50.000 Ft-ot és 25 év után 100.000 Ft-ot javasolok. 
Mindegyiknek limitálva van a darabszáma, nem lesz ez olyan sok a költségvetésben. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A jó tanuló-jó sportoló díjnál nem mindegy hogy mindegy, hogy a 
Kvassayban első osztályos és kitűnő tanuló vagy Budapesten a Fazekas Gimnáziumban tanul és van 
néhány 4-es osztályzata.  Szerintem korrekt dolog lenne, ha az szerepelne a rendeletben, hogy 
négyesnél rosszabb jegye ne legyen. Az eredményeknél a nemzetközit én úgy ahogy van 
elfelejteném, nagyon nehezen megfogható. Országos bajnokság 1-10 helyezését és megyei verseny 
1-3 helyezését hagynám benne. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Legyen akkor megyei 1-3 helyezés, vagy országos 
1-10 helyezés és ezt valamilyen módon igazolja, 4-esnél rosszabb jegye ne legyen. 

Szántó Veronika bizottsági tag: Javaslom, hogy emeljük 40.000 Ft-ra az Őrbottyánért díj 
pénzjutalmát. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Aki egyetért azzal, hogy az Őrbottyánért díjjal 
40.000 forintos pénzjutalom járjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 11/2016. (I. 19.)  
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegét 40.000 Ft-ban 
javasolja megállapítani. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Visszavonom a javaslatomat, a 30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelést. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Aki támogatja, hogy a Pedagógus díszoklevélért a 
Közszolgálatáért Díjhoz hasonlóan 10 év munkaviszonyra kapja meg a díjazott ezt az oklevelet, az 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 12/2016. (I. 19.)  
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló  rendelet-tervezet 9. § (1) bekezdésében a magas színvonalú szakmai munkát 15 
év helyett 10 évben javasolja megállapítani. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Nyugdíjba vonuláskor 15 
éves jogviszony után 50.000 Ft pénzjutalom járjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 13/2016. (I. 19.)  
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 10. § (3) bekezdésében 15 éves jogviszony után 50.000 forint 
pénzjutalmat javasol megállapítani. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Nyugdíjba vonuláskor 25 
éves jogviszony után 100.000 Ft járjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 14/2016. (I. 19.)  
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 10. § (3) bekezdésében 20 éves jogviszony után 100.000 forint 
pénzjutalmat javasol megállapítani. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Jó tanuló-jó sportolónál, országos versenyen 1-10-
ig, megyei versenyen 1-3-ig elért helyezés, 4-nél rosszabb jegye nem lehet és ezeket igazolnia is kell. 
Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 15/2016. (I. 19.)  
számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

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

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

a) a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  

b) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb 
jegy nem szerepel és  

c) megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 
1-10. helyezést ért el. 

(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző 
egy éves időszakra vonatkozóan kell vizsgálni. 

(3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal 
lehet igazolni.” 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Ezt most egyben is meg kell szavaznunk, aki az 
eddigi módosításokkal egyetért és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,  
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 16/2016. (I. 19.)  
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

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

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Ha jól értelmeztem a sportpálya üzemeltetését is 
a Gamesz venné át, február 1-jével bontanánk szerződést a Tökmag focisulival. Kaptunk egy emailt, 
hogy a Tökmag focisuli magasabb összegért, az eddigi összeg háromszorosáért, több feladat 
elvégzését vállalná. A Tökmag focisuli elnöke felkereste Kiss László képviselőt, hogy ezeket a 
feladatokat vállalná: 

- sportteleppel kapcsolatos ügyek teljes körű bonyolítása, 

- műtrágyázás, anyag beszerzésével és a költségek finanszírozásával, 

- teljes karbantartása a pályának és környezetének, a felmerülő költségeket szintén az egyesület 
rendezi, 

- szemét elszállításával kapcsolatos feladatok, 

- kazánház valamint a büfé helység ellenőrzése, felügyelete, 

- tisztítószerek beszerzése, folyamatos pótlása ugyancsak saját költségen, 

- a munkálatok elvégzéséhez az önkormányzatnak semmilyen tárgyi eszközt nem kell biztosítani, mert 
ezekről szintén az egyesület gondoskodna, 

- a többlet feladatokkal együtt végzett munkát az egyesület havonta 150.000 Ft juttatás ellenében 
vállalná. 

Nekem olyan emlékem van, hogy amikor a tavalyi év folyamán ezt a gondnokolási kérdést tárgyaltuk 
beszéltünk róla, jeleztük, hogy a jövőben a Gamesz fogja ezt a feladatot ellátni. Ez a Gamesz 
hatáskörébe fog tartozni és ő fog ebben a kérdésben dönteni. 

Kmetty Károly polgármester:  Még annyi kiegészítésem lenne ezzel kapcsolatosan, hogy amikor az 
OBCSE helyett a Tökmag focisuli vette át a gondnokolást, született akkor egy bérbeadási 
szabályzatunk, aminek volt egy sportpályára vonatkozó része. A sportpályával kapcsolatosan 
semmiféle a sportolók általi anyagi hozzájárulás nem érkezett be az önkormányzathoz, egy Ft sem. Az 
a fajta gondokolási feladat, amibe ez is bele tartozott volna, hogy valamilyen szinten a költségeinket 
csökkentsük a sportpályán is nem volt. Ezért úgy gondolom, hogy alapvetően át kell gondolnia a 
képviselő-testületnek ezt a kérdést, egy évre körülbelül 5 millió Ft-ba kerül a sportpálya üzemeltetése. 
Szerintem a Gameszhoz kellene kerülnie ennek a feladatnak, és rendet kell tenni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Én azt gondolnám, hogy ha a Gamesz feláll, nagyon sok mindent kell 
majd megcsinálnia, toljuk el pár hónappal ezt a kérdést, hogy ne zúduljon rá ez is egyből a felálláskor.  

Kmetty Károly polgármester:  Visszatérve ehhez a 150.000 Ft-os összeghez, én úgy gondolom, 
hogy ha ilyen nagyságrendekben gondolkozunk, akkor lehet, hogy egyszerűbb lenne egy saját 
gondnokot, lakással tehát 24 órás felügyelettel megbízni, hiszen az épületben van egy olyan helység, 
ami lakásnak kialakítható. Állandó felügyelet lenne és nekünk se kerülne annyi pénzbe. Oda lenne 
figyelve a gáz, a villanyfogyasztásra. Én úgy gondolom, hogy át kell vennie a Gamesznak ezt a 
tevékenységet. 

Benedek Éva bizottsági tag: Én úgy gondoltam, hogy ez most így tovább megy és majd a Gamesz 
vezetője eldönti, hogy szerződést bont-e a Tökmag focisulival vagy más megoldást keres. 

Kmetty Károly polgármester: A gondnok mellett fagyott el a rendszerünk, szerintem ezt ilyen 
formában meg kell szüntetni. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  A Gameszt ezért is hoztuk létre, a jövendőbeli vezető ezt a feladatot 
elvállalta, amikor a pályázatra jelentkezett tudta, hogy mire számíthat.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Aki 2016. február 1-jével felbontaná a focisulival 
megkötött gondnokolási szerződést az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 17/2016. (I. 19.)  
számú határozata a Bartók Béla utcai sportpálya gon dnokolásával kapcsolatosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot 
mely szerint:  

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

8. napirendi pont: Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat m űködési engedélye 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Ez már egy folyamatban lévő dolog. A rendelet-
tervezetet kellene elfogadnunk. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? Aki a 
rendelet-tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 18/2016. (I. 19.)  
határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendeletének módosít ásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a rendelet-tervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

9. napirendi pont: Az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapító okirata 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: András tud kezdeni február 15-én? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A legutóbbi információnk szerint igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Kérdés, kiegészítés? Aki a határozat javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő testületnek, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 19/2016. (I. 19.)  
határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. március 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző 5/2016. számú alapító okirat 
szerint, egyúttal a megválasztott igazgatót az alapítás dátumának megfelelően nevezi ki. Egyúttal 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet alapításáról szóló 181/2015. (IX. 30.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. 

- a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

10. napirendi pont: Ügyrendi Bizottság 2016. évi mu nkaterve 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Ez csak az alap ez még jövőben biztosan bővülni 
fog. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Szeretném, ha a bűnmegelőzési koncepciót júniusra áttolnánk. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke:  Én befogadtam ezt a javaslatot, hogy júniusban 
legyen a bűnmegelőzési koncepció. Aki a munkatervet elfogadja Petra módosításával az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 20/2016. (I. 19.)  
határozata az Ügyrendi Bizottság 2016. évi munkater véről 

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

Melléklet az Ügyrendi Bizottság 20/2016. ( I. 19.) határozatához 
 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2016. évi 
munkaterve 

2016. január 19. kedd 8.00 óra 

1.) A 2015. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő: polgármester 

Előterjesztés készítője: gazdasági vezető 

2.) A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Előterjesztő:  polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

3.) A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

Előterjesztő:  jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. február 16. kedd 8.00 óra 

1.) Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2.) Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:    jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

3.) Az alpolgármester és a bizottságok 2015. évi be számolója  

Előterjesztő:  alpolgármester, bizottsági elnökök 

Előterjesztés készítője: alpolgármester, bizottsági elnökök 

4.) Őrbottyán Város Önkormányzat saját bevételeinek és a dósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2 019. évre  

Előterjesztő:  polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. március 22. kedd 8.00 óra 

1.)A Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2015. évr ől 

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: Váci Rendőrkapitányság 

 



12 

2.) Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő:   polgármester  

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. április 19. kedd 8.00 óra 

2016. május 17. kedd 8.00 óra 

1.)Bérleti díjak felülvizsgálata  

Előterjesztő:    jegyző 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. június 21. kedd 8.00 óra 

1.)Közbiztonsági és b űnmegel őzési koncepció felülvizsgálata  

Előterjesztő:    Ügyrendi Bizottság elnöke 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. szeptember 20. kedd 8.00 óra 

2016. október 18. kedd 8.00 óra 

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

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2016. november 15. kedd 8.00 óra 

2016. december 06. kedd 8.00 óra 

1.)A Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének el őkészítése 

Előterjesztő:   polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

2.) 2016. évi bels ő ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő:    polgármester 

Előterjesztés készítője: jegyző 

11. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Az Egyebek napirend keretében kíván-e valaki 
mondani valamit? Ha nem akkor köszönöm a részvételt. 

Mivel több napirendi pont nem volt, a bizottság eln öke az ülést 9:18 órakor bezárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Kollár Sándor 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyz őkönyv hitelesít ő  

 


