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2015. március 03-án, kedden 8:00-kor  

 
megtartott rendkívüli ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

 
46/2015. (III.03.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
47/2015. (III.03.) számú határozata a napirendi pon tok módosításáról  
48/2015. (III.03.) számú határozata a napirendi pon tokról 
49/2015. (III.03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és  
adóságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló  
határozatáról a 2016-2018. évre 
50/2015. (III.03.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről  
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2015. március 03-
án 8:00-kor 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 igazoltan távol 
 Kmetty Károly polgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 
 Kiskuti Petra aljegyző 
 Kiszely Zoltán műszaki irodavezető 
 Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető 
 Csapó Károly OBCSE elnök 

Batki Gabi gazdasági vezető 
Takács-Sánta Ágnes Művelődési Ház vezető 
Balázsné Szalai Katalin Óvodavezető  
 
 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évre 
2. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
3. Egyebek 
 
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság 4 tagja van jelen, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem 
Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 46/2015. (III. 03 .) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. március 03-án 
8:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tagot kéri 
fel.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Javaslom, hogy harmadik napirendnek az 
egyebeket vegyük fel. Aki a módosító javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontok módosításáról, melyet a bizottsá g 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 47/2015. (III.03. ) 
számú határozata a napirendi pontok módosításáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a miszerint a 
meghívóban szereplő napirendeket az egyebek ponttal kiegészíti, elfogadta.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Aki a napirendeket az előzőekben megjelölt 
módosítással elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontokról, melyet a bizottság 4 igen sz avazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 48/2015. (III.03. ) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évre 

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
3.. Egyebek 

Elfogadja.  

Kollár Sándor bizottsági elnök : Amennyiben az egyebekben azt tervezzük, amiről e-mailben 
értesítettek minket, akkor ez nem az egyebek, hanem a költségvetés része. Azt javaslom, hogy ezt a 
költségvetésben tárgyaljunk. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Köszönöm.  

1. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot 
keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2 018. évre 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Első napirendi pontunk, Őrbottyán Város 
Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása a 2016-2018. évre. Mivel az Önkormányzat gazdálkodásának alapja 
az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, ellátást 
nem veszélyeztető feladatai. Két táblázatot kaptunk jegyző asszonytól. Kérdezném, hogy  a rendőrség 
épületének az emeletén lévő lakás bérleti díja az saját bevételnek fog számítani. Azért nem látjuk, 
mert eddig nem volt kiadva. Ez változni fog, amennyiben a testület megszavazza. Ez egy 
bérleményből származó bevétel lesz most. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A bevételeknél a 2-es pontokhoz tartozna ez a bevétel. 

Batki Gabriella gazdasági vetet ő: Az a rovatszám, ami ott feltüntetésre került nem fedi ezt. Oda 
kellene, hogy tartozzanak azok a helyiség bérleti díjak, ezt még a jelenleg kiadott táblázat 
mellékletként kell, hogy szerepeljenek. A rovatszámba nem fér bele, ezért nem szerepeltettük ott. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Egyéb hozzászólás? 

Kollár Sándor bizottsági tag : Ha jól értelmezem ez most a koncepciót helyettesítő szükséges 
dokumentum. Ebben az esetben javaslom, hogy menjünk tovább. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 49/2015. (III.03. ) 
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 201 6-2018. évekre  
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi  Bizottsága  a határozati javaslatot, 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a 
2016-2018. évekre vonatkozóan saját bevételeit a határozat 1. melléklete és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban szeretném jelezni, 
hogy igen összeszedett, átlátható, ettől függetlenül lenne néhány kérdésem. Nem láttam feltüntetve, 
hogy a torna szoba berendezési tárgyaira, illetve a meglévő tárgyak cseréjére az iskolában 
elkülönítésre került volna erre fordítandó összeg. A tavalyi évben nem került betervezésre semmilyen 
összeg arra hivatkozva, hogy a KLIK-hez tartozik az intézmény. A fenntartók mi vagyunk, és az előző 
évben is olyan hibába estünk, hogy amikor projektort akartuk venni, szavazásra kellett bocsájtani. 
Tervezésre kerül valamilyen pénzösszeg? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen. A takarító személyzet tartozik hozzánk, ezen kívül 
karbantartásra és fejlesztésre is terveztünk összeget. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Óvodai cafeteriát nem láttam betervezve.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Ezt külön jeleztük, szerepel benne. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : 4-es táblában volt egy 191 millió Ft-os összeg, az 
ötösben 175 millió Ft. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A 175 millió Ft egy állami normatíva és a 190,5 m Ft-hoz az 
önkormányzat adja a különbözetet. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Nem láttam külön iskolai tisztító szereket 
feltüntetve. Ez dologi kiadásnak számít? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Egyházaknál a nyári táborok külön kerültek 
betervezésre? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen, külön kormányzati funkcióra. Az egyházi és a civil szervezet 
is. Ezen kívül a nyári táborozásánál a gyerektáboroztatás is tervezésre került. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A rendelet 6. § 2. bekezdésében van, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a működési bevételek és kiadások módosítására átcsoportosítására. 
Szerepel ez az SZMSZ-ben? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A tavalyi költségvetésben volt benne. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Ez az sürgős módosításokra, adatszolgáltatásra vonatkozik,   a 
Képviselő-testületi ülések adottak mindig 20-án történik az adatszolgáltatás. Nem tudnánk a 
teljesítésekhez igazítani az irányzatot. Erről a következő ülésen tudunk adatokkal szolgálni. 

Kmetty Károly polgármester : 2015.02.26-án, csütörtökön voltam a TÖOSZ rendezvényén ahol 
megerősítették, hogy bírságolni fog a MÁK késedelem esetén. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A polgárőrség támogatása, ugyanúgy a civil keretből történnek? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Igen. 

Benedek Éva bizottsági tag  : Akkor ez szűkös lesz. Láttam, hogy 40 millió a fejlesztési tartalék.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő i Ennyi a lehetőségünk. 

Kmetty Károly polgármester: Tisztelt bizottsági tagok! Látták, hogy 2014-es évhez képest jelentős 
visszafogás történt. A Képviselőt-testületnek lehetősége van az átcsoportosításra. Ez a költségvetés 
azt a fajta realitást mutatja, ami a köztudatban is szerepel.   

Benedek Éva bizottsági tag : Azt a vonalat képviseljük, hogy a civilek álljanak meg a saját lábukon. A 
polgárőrség esetében egy ideig megoldják saját maguk, azt követően azonban nem tudjuk, mik 
lesznek a lehetőségek. 
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Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület bölcsen fog dönteni a 
pályázatokról és egyfajta fontossági sorrendet fog felállítani. 

Szabó István alpolgármester : A Polgárőrség támogatásánál a tavalyi év indulószáma 800 ezer Ft 
volt, ami 1,2 millió Ft-ra növekedett. Ezek a pénzösszegek a működési költségre kerülnek 
felhasználásra.  A 2013-as évhez képest, 2014-ben közel 500 órával emelkedett a teljesített órák 
száma. Ezen kívül a létszám is növekszik, az autó is egyre gyakoribb karbantartást igényel. 
Jelentkeznek újabb és újabb polgárőr jelöltek, őket ruházattal kell ellátni. Ezen gondolkodni kell, hogy 
ez a néhány 100 ezer Ft, ami a polgárőrségnek nagy tétel talán itt megtalálható. Egyetértek azzal, 
hogy a civil szervezeteknél saját lábra kell állni . Lesz rá idő, hogy megnézzük honnan lehetne ezt a 
néhány 100 ezer Ft-on megszerezni, hogy működőképes legyen. 

Kiskuti Petra aljegyző megérkezett: 08.24. órakor. 

Kmetty Károly polgármester : Tudatosítanunk kell minden szervezetben, hogy rengeteg háttérdolgot 
biztosítunk, amit lehetne forintosítani mindenkinek meg kellene érteni, hogy szűkös a keretünk. Meg 
kell néznünk, hogy mi lesz, amit állami költségvetésből kapunk, és mi az, amit nekünk kell helyben 
megoldani. A polgárőrségre visszatérve, hirdetni kell, hogy ha a lakosság számára is fontos, ez a 
tevékenység támogassák a szervezetet. Akik nem tudnak konkrét munkát végezni, ők az 1 %-ot vagy 
bármilyen más támogatást megadhatnak. Ezt az irányt is támogatni kell. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A 3-as mellékletnél, a személyi juttatásoknál egy 
olyan részt találtam, ahol szerepel, hogy önként vállalt. A Polgármesteri Hivatalnál 53742 Ft, mellette 
az önként vállalt 4780 Ft, a Művelődési Háznál ez 35300 Ft. A kettő között nincs nagy különbség, 
azonban a kötelező között óriási az eltérés. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A cafeteria köztisztviselőknél kötelező, a 10% nem kötelező. A 
Művelődési Háznál a cafeteria is benne van. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A Művelődés Ház esetében nem csak a caffeteria szerepel. 
Tavalyi évben a számviteli változások miatt a reprezentáció is felkerült személyi kiadásba. Arányaiban 
a Polgármesteri Hivatalnál nincs olyan mértékű reprezentáció, mint a Művelődési Házban 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Láttam, hogy a konyhánál betervezésre került a 3-
as sütő, illetve a HACCP előírásoknak megfelelően az edények, valamint a konyha bővítése, 
korszerűsítése. Úgy tudom, hogy van két főzőüst, ennek lesz beállítási költsége, plusz csempe 
felszedés és egyebek. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Karbantartás és a fejlesztés is szerepel a költségvetésben. 

Kmetty Károly polgármester : Ami kiírásra kerül pályázati felhívás, a tornaszobát érinti. Annak része 
a konyhában az oszlopok kivágása és ennek statikai vizsgálata. Az üstök elhelyezésére lesz hely. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Felhívnám a figyelmet egy nyomda problémára az 1/A tájékoztató 
táblának 2. oldal 1. oszlopánál 2015 szerepel. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Javítjuk. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Évről-évre küzdünk azzal, hogy milyen formátumban kapjuk meg a 
költségvetési táblázatot. Így nehéz összehasonlítani. Hiányolom, hogy nagyon sok helyen vannak 
utalások a fejlesztések kiadásaira. Jó lenne látnunk, egy külön táblázatban, hogy csoportonként, 
milyen összeg jut a fejlesztésekre. Ügyrendi Bizottsági ülésen vagyunk, ezeken a fejlesztéseken belül 
a mi területünkön hiányosak az információk. Számomra érdekes, hogy konkrétan, hogyan állunk a 
térfigyelő kamerákkal Nem láttunk arról semmit, hogy nekünk most 6 millió Ft-ot le kellett húzni a 
költségvetésünkből. 

Balázsné Szalai Katalin óvodavezető távozik: 08.31. órakor. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Kimenteném Kiszely Zoltánt, mert a fejlesztési feladatoknak egy 
része tartozik csak hozzá. Döntés kell hoznunk erről és rendelkezésre bocsájtjuk. Megvan minden 
tételesen. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Nem kell, hogy a költségvetés részét képezze. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Tájékoztató jelleggel kértem, mert ezekkel el kell tudnunk számolni. 
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Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Megbeszéltük, hogy a költségvetés elfogadása után, amikor kiderül, 
hogy mi lesz elfogadva belőle, ezt a táblát javított formában fogja megkapni mindenki. Azt gondolom, 
hogy a következő ülésen már osztani tudunk belőle. Ebben részletesen minden benne van. 

Szabó István alpolgármester:  A kamerarendszer kapcsán egy gondolat, a Facebookon valaki 
jelezte, hogy Veresegyházon üzembe helyezésre került egy olyan térfigyelő kamera, amelynek 24 
órás, figyelő szolgálata van. Ha a bűnöző réteg tapasztalni fogja ennek hatásait, akkor a bűnözés el 
fog tolódni abba az irányba, ahol gyengébb az ellenállás. A másik, hogy minden évben sor kerül a 
szociális faosztási procedúrára, amikor az betervezésre kerül, látjuk, hogy problémás beszerezni 
decemberben, mert nedves a fa. Azt gondolom, hogy fontos lenne ezzel foglalkozni, ha tervezzük idén 
is, javasolnám, hogy a nyár folyamán szerezzük be. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A térfigyelő kamera benne van a költségvetésben 15,7 millió Ft-
tal. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Mindent nem tudunk kiolvasni a költségvetésből, nem tudjuk, hogy 
miről tárgyalunk. Ez fontos része lett volna a költségvetésnek, hogy megkapjuk most ezt a tájékoztató 
jellegű táblát. 

Kiszely Zoltán gazdasági vezet ő: Az is felmerült, hogy a térfigyelő rendszerre pályázat kerül kiírásra, 
az megváltoztatja a költségvetést. Ez az árajánlat szerint a négy település bejáratot is magába 
foglalja. Ahhoz, hogy ez rendszám felismerő rendszert is tartalmazzon, ettől jóval magasabb összeget 
igényelne. Ha van a szomszédban, támaszkodjunk arra. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az utakkal kapcsolatosan a tegnapi nap folyamán 
kaptam egy levelet, a Petőfi Sándor és József Attila utcai lakóktól. A Táncsics Mihály és a Hunyadi 
János utca is hasonló állapotban van. Ezekre van tervezve valamilyen összeg? Legalább egy réteget 
rá kellene tenni. Folyamatos az ezzel kapcsolatos panasz. Valamit muszáj lenne ezekkel kezdeni. 
Mindenképpen kellene erre pénzt fordítani. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Ne is beszéljünk arról, hogy kisebb munkák, ugyanis ezek óriási 
munkálatok, akkor is, ha sikerül megszerezni ezt a kő mennyiséget. Betervezésre került ez a költség 
és ehhez még más egyéb munkák is. A településüzemeltetés tartalmaz olyan kisebb munkákat, 
amelyek már nem az út rekonstrukciókhoz, hanem a fenntartáshoz tartoznak. Nem tudjuk, hogy 
pontosan milyen összeget fog felemészteni. 32,7 millió Ft, amiből 17 millió a kő, plusz a szállítás.  

Kmetty Károly polgármester : A kisebb jellegű munkák a városüzemeltetés költségvetésében vannak 
benne. Ez maga egy nagyobb kaliberű beruházás, nagyobb összeget igényel 32.7m Ft-ot. A 
hagyományos megszórás, továbbra is benne van a városüzemeltetés keretében. Abba az irányba 
kellene fordítani forrásokat, hogy meg tudjunk indulni azzal a saját tevékenységgel, amely elősegítené 
a munkákat. Ez az összeg több mindenre elég, mint amikor azt mondtuk, hogy 7-10 milliárd Ft-ba 
kerül az utcák felújítása. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Ennek még vannak nyitott kérdései? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Sikerült a Wienerbergerrel tárgyalnunk. A kő részével egyelőre 
problémák vannak, mert az előzetes szerződéstervezettel ellentétben az állomáson nem lehet az 
osztályozást végrehajtani. Nálunk sem lehet ezt megtenni. Mai napra ígértek választ nekem ezzel 
kapcsolatban. Szükségünk van arra, hogy elhelyezzék, de gyakorlatilag a tisztítást el kell végezniük. 
Tehát két lehetőségünk van, az egyik, hogy a mi bánya részünket is felhasználhassák, - ehhez van 
egy kötelezésünk - de ehhez is a környezetvédelmi hatóság engedélye kellene. Egyelőre ez 
probléma.  

Kollár Sándor bizottsági tag : A Gyár utcai bányáról beszélünk? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Ehhez is a környezetvédelmi hatóság engedélye kellene. A Gyár 
utcai rekultiváció, nekünk kötelezettségünk. Ezt nem tudjuk kikerülni. 2014. decemberig tudtuk ezt 
eltolni. Nem volt rá keretünk, illetve az engedélyek és a kötelezés meghosszabbítása is folyamatban, 
hogy pontos legyek. 

Szabó István alpolgármester : Ha feltöltjük a bányát vele, hogy lesz utunk? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: A hulladék részéről beszélünk. Ennek kb. 10%-a az, ami nem 
használható fel útépítésre. Ennek nagyságrendileg körülbelül 10%-a az, ami nem használható fel 
útépítéshez, kicsi a szemcse méret.  

Szabó István alpolgármester:  Oda csak 10% fog elkerülni, vagy az egész mennyiséget ott tisztítják 
és onnan megint vissza kellene szállítani? 
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Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Ezt nem vinnénk már vissza a Wienerberger területére.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Ott nem tudunk osztályozni? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Nem, ezt csak olyan helyen lehet, ahol a hulladékkezelésre 
engedély van. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Tegnap át kellett a költségvetést módosítani. Módosítás történt, 
mert az adóigazgatás a kormányzati funkciók között szerepel. Technikailag a köztisztviselők 
számfejtés problémái miatt, átkerült a Polgármesteri hivatalhoz az adóigazgatás költségvetése. Ez 
Önkormányzati kiadási szinten nem változtatott, csupán annyi történt, hogy felügyeleti szervi 
támogatásként benne kellett hagyni büdzsééjébe és ezért kellett megemelni a Polgármesteri Hivatal 
költségvetését. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az Esze Tamás utca benne maradt a költségvetési terven? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Az Esze Tamás utca, ilyen jellegű módosítása megtervezéséhez 
tegnapi napon küldtük el szerződést. Az utca első szakasza bele került. Ez előző kérdésedhez 
hozzátéve a Wienerberger ahhoz is hozzájárult, hogy osztályozzunk a területükön.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Így az ajánlatuk nem változik? 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Nem változik. Az ajánlatot eleve úgy tették, hogy osztályozzák is. 

Szabó István bizottsági tag : Ha az a verzió lép életbe, hogy oda kell vinni az anyagot, 
mindenképpen úgy kommunikáljuk a lakosságnak, hogy érthető legyen. A bánya tó rekultivációját 
emelném ki, hiszen tudjuk, milyen megterhelést fog okozni. A cég jelezte, hogy nem biztos, hogy 
tartani tudja a 10 napos szállítást. Napi 70 kocsiból, lehet, hogy napi 40 lesz csak. Akár kihelyezett 
lakossági fórumot is tartanék. 

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Ennek a megoldásnak is nagyon örülnék. Ugyanakkor azt is 
megvizsgáltuk a Polgármester úrral, hogy a Rozsályi féle telepen a megtakarításból bele kellene, hogy 
férjen, hogy földutat kialakítsunk ott. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Amit az előbb Gabi elmondott, az adó áttételét a hivatalra, az a 
rendelet szövegében a számoknál is meg fog jelenni, a 2. § 1-2. bekezdésében. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki az előbb elhangzott módosítással a 2015. évi 
költségvetés rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja,  kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 50/2015. (III.03. ) 
határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az Őrbottyán Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

3. Egyebek napirendi pont 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egy dolog miatt szerettem volna, hogy felvegyük. 
Csapó Károly bizottsági tag jelezte felém kérdését a civil szervezetek összeférhetetlenségével 
kapcsoltban. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ellentétesek az értelmezések, ezért most inkább nem mondanék 
semmit. Kértem a Kormányhivataltól állásfoglalást, amint információm lesz az ügyben, azonnal 
tájékoztatni fogom. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Egyebek napirendi ponthoz szeretne még valaki 
hozzászólni? 

Mivel több napirendi pont nem volt Csernákné Szobos zlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és az ülést 08.55. kor bez árta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia   Könczölné Bulyáki Mó nika 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


