
Őrbottyán Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2014. január 29-én 18:00 órakor

megtartott ülésének

Jegyzőkönyve

1/2014. (1.29.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőkről

2/2014. (1. 29.) számú határozata a napirendi pontokról

3/2014. (1.29.) számú határozata a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi
beszámolójáról

4/2014. (1. 29.) számú határozata az Ügyrendi Bizottság 2014. évi munkatervéről

5/2014. (1. 29.) számú határozata a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkatervéről

6/2014. (1. 29.) számú határozata a Humánügyi Bizottság munkatervéről

7/2014. (1. 29.) sz. határozata a 2014. évi jogalkotási programról

8/2014. (1. 29.) szám ú határozata az Örbottyán, Tél utca - Fürdő utca csatlakozásánál
meglévő monopol toronyra új távközlési állomás telepítése ügyében

912014. (1. 29.) számú határozata az Izotóp Tájékoztató Társulástói 2014. évre megítélt
támogatás felosztás ának jóváhagyásáról

13/2014. (1. 29.) számú határozata a polgármesteri beszámolóról
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Jegyzőkönyv

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én, szerdán
18:00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 63.)

Jelen vannak: Cserepka András
Béres István
Benedek Éva
Gál Tibor
Kiss László
Kollár Sándor
Lehoczky Enikő
Lévai Dávid
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Balázsné Szalai Katalin
Kiszely Zoltán
Pintér Mihály
Fábián István
Dékány András

Hujbert István
Németh Gábor
Szilágyi Szabolcs

Igazoltan távol: Pittlikné Bóta Judit

Meghívó szerinti napirendi pontok:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző
óvodavezető
önkormányzati irodavezető
Gödöllő HTP
Gödöllő KVK
Ügyrendi Bizottság nem képviselő
jogállású tagja
Maros Torony Kft.
Arteries Studio Kft.
Sourcing Hungary Kft.

képviselő

1. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése
2. Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével kapcsolatos pályázat elbírálása
3. A 2014. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása
4. Az önkormányzat 2014. évi jogalkotási feladatainak áttekintése és 2014. évi jogalkotási

programjának elfogadása
5. Telenor Magyarország Zrt. megkeresése az Őrbottyán, Tél utca - Fürdő utca

csatlakozásánál meglévő távközlési toronyra új távközlési állomás telepítése céljára terület
bérbeadásáról

6. Humánügyi Bizottság 2014. évi munkaterve
7. Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve
8. Ügyrendi Bizottság 2014. évi munkaterve

Cserepka András polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő- testület 8 fővel van jelen, ülésünk határozatképes.
Pittlikné Bóta Judit képviselő-társunk jelezte, hogy a mai ülésen nem tud
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Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Benedek Éva és Béres István képviselőtársakat. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, O tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítők választásáról az alábbi
határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (1. 29.) számú határozata a jegyzőkönyv
hitelesítőkről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
január 29-én 18:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőéül Benedek Éva és Béres István képviselőket kéri fel.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Cserepka András polgármester: Az írásos meghívót kiküldtük. Megkérdezném van-e más
indítvány?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Aki a meghívó szerinti napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett a napirendi pontokról az alábbi határozatot hozta.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (1. 29.) számú határozata a napirendi pontokról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat:

1. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi
beszámoló jelentése

2. Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével
kapcsolatos pályázat elbírálása

3. A 2014. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása
4. Az önkormányzat 2014. évi jogalkotási feladatainak

áttekintése és 2014. évi jogalkotási programjának elfogadása
5. Telenor Magyarország Zrt. megkeresése az Őrbottyán, Tél

utca - Fürdő utca csatlakozásánál meglévő távközlési
toronyra új távközlési állomás telepítése céljára terület
bérbeadásáról

6. Humánügyi Bizottság 2014. évi munkaterve
7. Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve
8. Ügyrendi Bizottság 2014. évi munkaterve

elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Cserepka András polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy ugyan
nem szerepel a napirend ek között, de fél nyolcra hívtunk egy szakembert, aki az energetikai
megtakarításokkal kapcsolatban ad számunkra tájékoztatást. Ezt meghallgatnánk és ezt
követően folytatnánk tovább a napirend ek tárgyalását.

1. Napirendi pont: Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Cserepka András polgármester: Az írásos anyagot kiküldtük. Az Ügyrendi Bizottsági
ülésen kaptunk szóbeli tájékoztatást is. Megkérdezném, hogy van-e esetleg kiegészíteni való?

Fábián István kirendeltségvezető: Akirendeltség 2012. január l-jén jött létre, amely 2012.
április l-jétől állt fel és működik. Ez a szervezet a lakosság és a környezet védelmét látja el.
Korábban is voltak járási területek, parancsnok úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen
felmerült kérdésként, hogy ez korábban hogyan működött itt Őrbottyánban. Erre sajnos nem
tudok választ adni, mert ez a kettő ség Őrbottyán esetében is fennáll, hiszen a működést, tehát
magát a tűzvédelmet a gödöllői tűzoltó parancsnok látja el az állományával, a hatósági,
iparbiztonsági, polgárvédelmi feladatokat pedig a váci kirendeltség látja el. Számunkra a
tűzvédelem a legfontosabb. A felmerült kérdéseket továbbítottuk az illetékes kirendeltség
vezetőnek.

Cserepka András polgármester: Eléggé szerencsétlen ez a kettősség, de azt gondolom, hogy
a feladatellátás szerencsére zökkenőmentes.

Fábián István kirendeltségvezető: Azért került Gödöllő Őrbottyánhoz, mert távolság szerint
közelebb van hozzá és a tűzvédelem szempontjából ez nagyon fontos.

Kollár Sándor képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a korábbi években mulasztás
történt, hiszen én most találkoztam először a tűzoltóság részéről beszámolóval?

Pintér Mihály Gödöllő HTP: Én a tavalyi évben is küldtem beszámolót az önkormányzatok
részére, bár Őrbottyán, akkor még nem Gödöllőhöz tartozott, idén azonban ez már elvárás a
megyei igazgatóság részéről.

Lehoczky Enikő képviselő: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a rendőrség is
beszámol évente, közvetlen kapcsolatunk van az őrsparancsnokkal, ami megkönnyebbíti az
együttműködést. Örülök neki, hogy Önöket is megismerhettük.

Benedek Éva képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.

Cserepka András polgármester: Köszönjük a vezetőtársaknak és a kollégáknak az elmúlt
évi munkájukat, kérném, hogy ezt tolmácsolják is a részükre.
Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
312014. (1. 29.) számú határozata a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi

4 0el~h



Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013.
évi beszámolójáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentését megismerte
és elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Kiss László 18:25 perckor elhagyta a termet, a képviselő-testület 7 fővel van jelen.

2. Napirendi pont: Ügyrendi Bizottság 2014. évi munkaterve

Benedek Éva képviselő: Az Ügyrendi Bizottság munkatervében a februári ülésre kerültek át
a beszerzési szabályzat, valamint a vagyonrendelet módosítása napirendek.

Cserepka András polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal együtt elfogadja a bizottság
munkatervét, kérem, kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (1. 29.) számú határozata az Ügyrendi Bizottság
2014. évi munkatervéről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
az Ügyrendi Bizottságnak a 2014. évi munkatervét.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bizottsági Elnök

3. Napirendi pont: Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve

Kollár Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság is aktualizálta munkatervét. A bizottság a
januári ülésén tárgyalta a munkatervet, a februári ülésre pedig átkerültek a vagyonrendelet
módosítása és a beszerzési szabályzat elfogadása napirendek.

Cserepka András polgármester: Aki a módosításokkal együtt elfogadja a Pénzügyi
Bizottság munkatervét, kérem, kézfelemelésseI jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (1. 29.) számú határozata a Pénzügyi Bizottság 2014.
évi munka tervéről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
a Pénzügyi Bizottság 312014. (1. 23.) számú határozatával
elfogadott 2014. évi munkatervét.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bizottsági Elnök

4. Napirendi pont: Humánügyi Bizottság 2014. évi munkaterve

Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A Humánügyi Bizottság munkatervében egy időpont
változtatás történt. A szeptemberi ülés időpont ja került pontosításra, szeptember 10-ről 17-re
változott.

Cserepka András polgármester: Aki ezzel a módosítással együtt elfogadja a bizottság
munkatervét, kérem, kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (1. 29.) számú határozata a Humánügyi Bizottság
munkatervéről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
a Humánügyi Bizottságnak a 2014. évi munkatervét.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bizottsági Elnök

Kiss László 18:30 perckor visszaérkezett, a képviselő-testület 8 fővel van jelen.

5. Napirendi pont: Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével kapcsolatos pályázat
elbírálása

Cserepka András polgármester: Egyik pályázónk megérkezett, akit fél hétre hívtunk.
Köszöntöm őt. Az előterjesztést írásban kiküldtük. Megkérdezném van-e ehhez kiegészítése?

Lehoczky Enikő képviselő: Meghallgattuk azt a két pályázót, akik határidőben benyújtották
jelentkezési szándékukat. Az Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretén belül felállított egy
rangsort, de mivel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a pályázó kiválasztása, ezért
meghívtuk őket a képviselő-testületi ülésre is és meghallgatnánk őket.

Hujbert István Maros Torony Kft.: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés, (
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hogy meghívtak bennünket a pályázatra. A Maros Torony Kft. ügyvezető igazgatója vagyok.
22 éve vagyok a pályán. Házaspárként feleségemmel, Szilágyi Erzsébettel csak lokálpatrióta
érdeklődésből 1992-től helyi (nagymarosi) önkormányzati havilapot szerkesztettünk, 1996-
ban céget alapítottunk erre a tevékenységre. Teljes lapelőállítással foglalkozunk. Ezt a munkát
szeretem, élvezettel csinálom. Nem egy nagy horderejű a cég, hol jobban, hol rosszabbul
ment, az utóbbi időben kevesebb megrendelésünk volt. Feleségem egyben cégtársam is.
Nekem tanári és mentálhigiéniai szakember végzettségem van. Jelenleg a Boronkay György
középiskola honlapjának vagyok a felelős szerkesztője, illetve az iskola Arculat Stúdiójának a
vezetője.
A bizottsági ülésen bemutattam egy demo számot, azonban a tipográfián tudunk változtatni.
Bármilyen tipográfiát meg tudunk oldani, amit szeretnének. Az az elképzelésem, hogy a
települési címer színeit használnák az újság tipográfiai kialakítása során. Az alapvető
koncepció az, hogy ezek a színek domináljanak.
Azt gondolom, hogy maximálisan meg tudunk felelni annak, ami a pályázati kiírásban
szerepelt.
A lap alapelve a sokoldalú információszolgáltatás. Egyesíteni kívánjuk a közlönyök
megbízható forrás jellegét a hírlapok frissességével, s a magazinok tartalmi színességével.
A rovat címekre tettem javaslatokat, sok fotót képzeltem el a lapban. Tettem ajánlatot továbbá
a testül

Benedek Éva képviselő: Elég sok referenciát láthattunk. Szeretném megkérdezni, hogy most
a Boronkay az egyetlen, amivel foglalkozik? Azt megkérdezhetem, hogy a többi lap
szerkesztése miért maradt abba?

Hujbert István Maros Torony Kft.: Jelenleg igen. Ezeket a lapokat általában 4-5 évig
készítettem. Sok esetben egy lap szerkesztése egy képviselő-testületi ciklusig tartott.
Ránéztem a hivatalos cégkimutatásunkra, sajnos volt adósságunk, ezt tavaly tudtuk le, ez egy
köztartozás volt. De jelen pillanatban tiszta a cég.

Cserepka András polgármester: Amennyiben nincsen további kérdés, megköszönjük az
előadást.
Amíg várunk a következő pályázóra, javaslom, hogy haladjunk tovább a napirendek
tárgyalásában.

6. Napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi jogalkotási feladatainak áttekintése és 2014.
évi jogalkotási programjának elfogadása

Cserepka András polgármester: Az írásos anyagot kiküldtük, az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta.

Benedek Éva képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta.

Cserepka András polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (1. 29.) számú határozata a 2014. évi jogalkotási
programról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
felkéri a jegyzőt, hogy 2014. évben az alábbi rendeletek
felülvizsgálatát végezze el:

- önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 5/1995. (VII.
21.) rendelet,

- temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 2/2013. (1.30.)
rendelet,

- a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 9/2010. (XI.30.) rendelet.

- az Őrbottyán név használatáról szóló 1912004. (IX. 14.) rendelet,
- a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének

megteremtéséről17/2004. (IX. 14.) rendelet,
- különböző kitüntető címek adományozásáról szóló rendeletek

(kiváló pedagógus, díszpolgár),
- az adat és információgazdálkodásról szóló 16/2004. (IX.l4.)

rendelet,
- a Települési Információgazdálkodási Alapról szóló 1812004.

(IX. 14.) rendelet,

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Jegyző

7. Napirendi pont: Telenor Magyarország Zrt. megkeresése az Őrbottyán, Tél utca - Fürdő
utca csatlakozásánál meglévő távközlési toronyra új távközlési állomás telepítése céljára
terület bérbeadásáról

Cserepka András polgármester: Az írásos előterjesztést kiküldtük, tárgyalták már korábban
is a bizottságok. A százezer forintról száznyolcvanezer forintra változott a díj mértéke.

Benedek Éva képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta.

Kollár Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság is támogatta.

Lévai Dávid képviselő: Én Magyarország egész területére utánanéztem az ehhez hasonló
tornyok esetében a dijszabásnak. Bács-Kiskun megyében volt egy kimagasló díj ehhez képest,
de ott a szolgáltató is vállalt további feladatokat. Véleményem szerint ez a díj elfogadható.

Cserepka András polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. ~. J. '» é~0)etLé <aJ:. l \r~
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (I. 29.) számú határozata az Őrbottyán, Tél utca -
Fürdő utca csatlakozásánál meglévő monopol toronyra új
távközlési állomás telepítése ügyében

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy
határoz,

a) hogy hozzájárul az Őrbottyán, Tél utca - Fürdő utca
csatlakozásánál található 026/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő
monopol torony felhasználásával új távközlési állomás telepítése
céljából, a kérelmező által igényelt 4 m2 terület bérbeadásához,
180.000 Ft. + Áfa/ev összeg ellenében.
b) hogy felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Önkormányzati Iroda

8. Napirendi pont: A 2014. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása

Cserepka András polgármester: Szóban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Az Izotóp
Tájékoztató Társulás és az NFM között létrejött a támogatási szerződés, azonban csütörtökön voltunk
társulási ülésen és ott derült ki, hogy nem került aláírásra a szerződés. Az idei évtől átszervezésre
került a finanszírozás rendszere, az idén került először a Fejlesztési Minisztériumhoz.
A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy miért ilyen sürgős a dolog? Azt a
választ adtuk, hogy csütörtökön szerződést fogunk kötni. Azonban ez a szerződéskötés
elmaradt. Az írásos anyagban meghatároztuk a keretszám megbontását. A működési
költségekből elsősorban propagandát, helyi kiadványokat lehet majd finanszírozni.
Váckisujfalu például megjelentetett egy komplett kiadványt. Mi is évek óta foglalkozunk
ezzel a gondolattal, ráadásul most a várossá nyilvánítás kapcsán ez aktuális is lehet. A
fejlesztés esetében azt kérték, hogy lehetőleg olyan fejlesztéseket célozzanak meg a
települések, amelyek széles körét érintik a lakosságnak. A civil szervezetek, egyházak
részéről széles körű támogatást kapjanak ezek a beruházások. Nagyságrendileg ez a felosztás
azt gondolom, hogy jó. A költségvetés tárgyalásakor vissza fogunk erre még térni.

Kiss László képviselő: Most egyelőre arról döntünk, hogy milyen területen szeretnék ezeket
a pénzösszegeket felhasználni?

Cserepka András polgármester: Arra számítani kell, hogy, ha útépítésben gondolkodunk,
akkor egy korábban megnevezett út építése kell, hogy megtörténjen egy olyan úté, aminek
fejlesztése a lakosság széles körét érinti. A jelenlegi pénzügyi helyzetünk ismeretében úgy
tűnik, hogy idén egy jelentősebb összeget fogunk tudni szánni útépítésre. Ebben az esetben
kompromisszumra kell majd jutni, hogy Vácbottyán területén épüljön egy út, valamint a tó
környékén épüljön és az őrszentmiklósi részen a temető feljárónak az építése. A működési
támogatást pedig a helytörténeti anyag kiad:ára fordítanánk. Az elmúlt éVbJ!.,~~~l



fordulója volt a telepnek, ezekről vannak anyagaink, erről is készülne tájékoztatás a mi helyi
anyagunkba.

Kollár Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerültek már konkrét
elképzelések, de ott is az hangzott el, hogy most a keretösszegekről szülessen döntés és a
képviselő-testületnek a költségvetés tárgyalásakor vissza kell térnie a konkrét célokra.

Cserepka András polgármester: Továbbá két jelentős feladat mutatkozik még, a konyha
esetében merült fel átépítési igény, valamint a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése.
Ezekről is dönteni szükséges majd.

Cserepka András polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja az általam
kiegészítettekkel, kérem, kézfelemeléssei szavazzon.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, O ellen
szavazattal, Otartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (1. 29.) számú határozata az Izotóp Tájékoztató
TársulástóI 2014. évre megítélt támogatás felosztásának
jóváhagyásáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp
Tájékoztató Társulástói 2014. évre megítélt támogatást az alábbi
megbontás szerint hagyja jóvá:
Működési támogatás: 2.000.000.-
Fejlesztési támogatás:

önkormányzat épület felújítás: 2.900.000.-
önkormányzati közterület fejlesztés : 8.000.000.-

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Végrehajtást végzi: Laki Zsuzsanna pénzügyi vezető

Cserepka András polgármester: Közben megérkezett Németh Gábor, köszöntjük őt.

Németh Gábor Arteries Studio Kft.: Szeretném összefoglalni azokat a gondolatainkat,
amelyet a Hírmondó kapcsán megfogalmaztunk. 2006-tói végezzük tevékenységünket, egy
dinamikusan fejlődő társaságot irányíthatok. Egyéni vállalkozóként dolgoztam és a tavalyi év
folyamán kezdtük tevékenységünket kft. formájába szervezni.
A Hírmondóval kapcsolatban a kollégáim készítettek egy látvány tervet. Azt gondoltuk, hogy
az újság arculatát szükséges lenne megújítani, igyekeztünk egy radikálisabb változást
bemutatni. Ragaszkodnánk egy viszonylag struktúrált és fix elrendezéshez, a korábbi kicsit
vegyes tartalmi összeállítást felváltanánk egy nagyon koncepeionális struktúrára, fix témájú
tartalmaknak engedne teret csupán.
Tervünk szerint picit bővebb en bemutatnánk a tartalom elemeit a címlapon. A belső borítón
illetve a harmadik oldalon gondoltuk az aktualitás okat, eseményeket megjeleníteni.
A negyedik és az ötödik oldalra a képviselő-testületi ülésről szóló beszámoló kerülne. Városi
közleményekben, hirdetésekben jelenítenénk meg a hivatalos közleményeket. Az
intézmények populárisabb hírei kapnának két oldalt, valamint a tízedik és tizenegyedik
oldalon a közérdekű információk, anyakönyvi hírek szerepelnének. A hátoldalon lennének a r
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hirdetések.
A szélek használhatóak lennének szalaghirdetésnek. Árban nem sok különbség van az ofszett
papír és a műnyomó papír között, azonban minőségben igen. A külső borítót egy kicsit
keményebbre vennénk, mint a jelenlegi Hírmondóé.
Az időzítéssei kapcsolatban azt javasolnám, hogy a hónap elejei megjelenés lehet, hogy egy
picit jobb lenne. Így például a februári szám tényleg szólhatna a februárról. Könnyebb a
tartalmakat is előre tervezni. Figyelnénk arra, hogy a különböző korosztályok megszólításra
kerüljenek. A településért tevékenykedő szervezetek is egyenlő arányban helyet kapjanak.
Úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat és az intézmények teljes körűen leadhatnák azokat az
anyagokat, amelyeket szeretnének, hogy megjelenjenek. Továbbá a tervezett városi
rendezvényeket, így a kollégák előre fel tudnak készülni. Szerkesztőségünk vállalná, hogy
beszámolókat ír, feldolgozza a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit, programajánlókat,
interjúkat készít. Én azt gondolom, hogy lehetne előre tervezni. A kéziratok beérkezését
követően az olvasó-szerkesztő feladata, hogy ezeket rendbe tegye stilisztikailag,
természetesen úgy, hogyamondanivalóhoz nem nyúl hozzá, esetleg nyelvtanilag
átfogalmazza. Ezután jóváhagyatjuk a tartalmat mielőtt a nyomdagépre kerül az anyag. Itt már
inkább formai dolgokról van szó. Nem titok, hogy mi évek óta a Pauker Nyomdával
dolgozunk, ők az ország egyik legszínvonalasabb nyomdája, szinte kizárólag minden nyomdai
anyagunkat ők készítik. A hirdetési felületekről az ajánlatunkban tettünk említést. Szeretnénk
egy kicsit magasabb szintre emelni a hirdetések minőségét. Úgy, hogy kapcsolatban lennénk a
hirdetőkkel. A hirdetések struktúrája is fix lenne. Azt gondolom, hogy az újság meg kell,
hogy maradjon semlegesnek mindenféle tekintetben, megoldható lenne az is, hogy a
választási különszám plusz oldal befűzésévei készülne, ez akár anyagválasztással
megkülönböztethető lenne. Más tapintatú papírt kapna és érzésre is egy külön szám lenne. Az
ajánlatunkban szereplő árat lehet, hogy tovább tudjuk csökkenteni, amennyiben a nyomdával
tudunk egy fix idejű szerződést kötni.

Cserepka András polgármester: Mit jelent ez a fix idő?

Németh Gábor Arteries Studio Kft.: Általában 12 hónapra szoktak a nyomdák szerződést
kötni, mert ebben az esetben tudják időzíteni a nyomdai munkálatokat.

Lehoczky Enikő képviselő: A hirdetés hogyan bonyolódna?

Németh Gábor Arteries Studio Kft.: A hirdetés szempontjából úgy képzeljük el az
együttműködést az önkormányzattal, hogyahirdetéseknek az összegyűjtését nem szeretnénk
végezni, meghagynánk azt az önkormányzatnak. Döntsön arról az önkormányzat, hogy ki
hirdethet és ki nem az újságban. Onnantól kezdve, hogy meg van a hirdető mi
lekommunikáljuk a formátumot, visszajelzünk, tehát ezt már mi intézzük. Az ajánlatunkban
szerepel egy fix költség, valamint a hirdetésből befolyó összegeket jóváírjuk az
önkormányzatnak.

KolIár Sándor képviselő: Az újság egyik legfontosabb szerepe, hogy tájékoztassa a
lakosságot a testület döntéseiről. Az ajánlatnak része az, hogy a testületi ülésen részt vesztek?

Németh Gábor Arteries Studio Kft.: Kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Én nagyon
szívesen itt lennék a testületi üléseken, de nem biztos, hogy megengedhetem magamnak azt,
hogy minden ülésen itt legyek, másrészről úgy érzem, hogy egy kicsit laikus vagyok. Azt
gondolom, hogy praktikusan a jegyzőkönyv tartalmazza mindazt, amiről itt szó esik. Ez
kiegészíthető azzal, hogy mi is megjelenünk és kialakítunk mi is egy képet arról, ami itt
elhangzik. Ha megkapjuk a lehetőséget az újság szerkesztésére, akkor én magam
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megpróbálok az üléseken részt venni.

Cserepka András polgármester: Napokon belül meg kellene jelennie a következő számnak,
tehát magunkra vagyunk utalva, próbáltam erre utalni a polgármesteri beszámolóban is.
Ebben az esetben is a jegyzőkönyvre tudunk támaszkodni. Eddig is példa volt arra, hogya
testületi ülést követően, amikor megkapjuk az újságba szánt cikket, azt többen átnéztük és
jeleztük, ha volt vele probléma.

Németh Gábor Arteries Studio Kft.: Nyilván nekünk is az a célunk, hogy minél magasabb
színvonalú végterméket állítsunk elő.

Cserepka András polgármester: Amennyiben nincsen további kérdés, akkor megköszönjük
az anyag bemutatását.
Jeleztem, hogy lesz még egy vendégünk, átadnám részére a szót.

Kiszely Zoltán műszaki irodavezető: A bizottsági ülésen is szóba került már ez a dolog.
Megbízást kaptunk az ügy folytatására, Szilágyi Szabolcs urat megkértük, hogy ismertesse ezt
a képviselő-testület részére.

Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: A Sourcing Hungary Kft. képviseletében a
villamosenergia és a földgáz területről szeretnék pár szót szólni. Cégünk 2008. januárjában
alakult, az energia piacon tevékenykedünk, villamosenergia és földgáz beszerzéssel
foglalkozunk, hivatalos közbeszerzési szakértőként végezzük ezt a tevékenységet. Alapvetően
a tevékenységünknek majdnem 100%-a maga a beszerzés, mind a versenypiacon, mind a
közbeszerzési területen, állami intézmények, önkormányzatok részére végzünk beszerzési
tevékenységet. Valamivel több, mint 3000 ügyféllel dolgozunk együtt. A tavalyi évben,
körülbelül 1300 projektet vittünk végig, ebből 57 közbeszerzési eljárást zártunk el. A piac 6-
7%-a a Sourcingon keresztül folyik. Gázban hasonló az arány.
A beszerzési közösségekről annyit kell tudni, hogy nem csak egyéni beszerzéseket
bonyolítunk le, hanem csoportokat is képzünk. Egy kisebb önkormányzat esetében előny lehet
egy kisebb csoporthoz való csatlakozás. A mi megbízásunk arról szól, hogy jobb árakat, jobb
feltételeket érjünk el az eddigieknél. Őrbottyán város részére egy elérendő, elérhető
megtakarításról fogunk beszélni. Most már közel 100 önkormányzattal van kapcsolatunk, a
környező települések, akikkel együtt dolgozunk, azok az alábbiak: Veresegyház, Gödöllő,
Kistarcsa. 20-30%-kal jobb árakat el lehet érni. Az energiaszámlákra, továbbá az energetikai
szerződésekre van szükség. A beszerzési szakértelem mögött közel 50 fős csapat áll. A
versenypiacon körülbelül 20-22 kereskedővel dolgozunk együtt. Rögzített feltételeket
követően az árra adnak ajánlatot, az ajánlattevők egymást nem látják a rendszerben, csak az
árat látják, amely alá kell menniük. A földgáz esetében két kategóriát különböztethetünk meg,
a 20 nr' alatti névleges teljesítményű fogyasztási helyek. Ezek a fogyasztási helyek
egyetemleges szolgáltatásra jogosultak a földgáz esetén. Így ezt nem is versenyeztetjük, mert
jelenleg ebben a kategóriában nem lehet jobb árat elérni. Őrbottyán esetében egy olyan
fogyasztási hely van, amely 20 nr' feletti, ez pedig a Kvassay Jenő Általános Iskola. Az iskola
számláját megvizsgálva földgáz esetén nem csak magát a gázdíjat, hanem a
rendszerhasználati díjat is lehetne csökkenteni. Kb. 20% megtakarítás érhető el a gázdíj és a
rendszerhasználati díj tekintetében. A jelenlegi földgázszerződés a Tigáznál van, azonban itt
általában 180 napos felmondási idő van. Gázbeszerzés esetén őszi beszerzést javaslok.
Villamosenergia esetében a jelenlegi ismereteim szerint nem szükséges a közbeszerzés.
Amennyiben nincsen szükség a közbeszerzésre, abban az esetben 2-3 hét alatt lezajlik a
projekt. Valószínűsíthetöen 2014. december 31-ig van szerződése az önkormányzatnak, tehát ,
a 20 15-ös évet lehetne megversenyeztetni. Q,~l\LcL~'Lf .
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KolIár Sándor képviselő: Miről szól pontosan a konstrukció?

Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: Minket az önkormányzat bíz meg a beszerzés
végrehajtásával, ez egy megbízásos konstrukció. A célunk, hogy megtakarítást érjünk el, a
megbízást úgy állítjuk össze közösen, hogy minél nagyobb megtakarítást érjünk el. Ez egy
sikerdíjas konstrukció, az elért megtakarítás alapján illet meg minket a díj.

Cserepka András polgármester: A tájékoztató, amit hallottunk, nekem szimpatikus. Azt
gondolom, ha megpróbáljuk nincsen veszíteni valónk. Esetleg felhatalmazást tudunk adni a
Kft.-nek, hogy vizsgálják meg a számlákat. A Pénzügyi Csoport ezt a Kft. rendelkezésére
bocsájtja és ezt követően majd, ha tudunk pontos számadatokat, akkor ezt majd ismertetni
kellene ismét a képviselő-testülettel és akkor születhetne döntés. Nem tudom ez így
elfogadható-é?

Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: Természetesen.

Benedek Éva képviselő: A konzorciumok hogyan jönnek létre?

Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: Földgáz esetén a közbeszerzést javaslom, ez
gesztori rendszerben működik. A villamosenergia esetében azonban a szabadpiaci
rendszerben nincsen gesztori rendszer.

Cserepka András polgármester: Van-e további kérdés?

Kiszely Zoltán önkormányzati irodavezető: Én annyi kiegészítést fűznék még hozzá, hogy
az természetes, hogya szerződés-tervezetet a képviselő-testület elé fogjuk tárni. A konkrét
számadatok a szerződésekből fognak kiderülni. Szeretném elmondani, hogy itt pénz
megtakarításról van szó, nem pedig a fogyasztás megtakarításáról.

Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: A mi megbízásunk arra vonatkozik, hogy mi
hozunk egy jobb árat és egy jobb feltételrendszert.

Kiss László képviselő: Meghallgattunk egy tájékoztatót. Én azt gondolom, hogy egy
tájékoztató alapján nem vagyunk döntési helyzetben, hiszen előterjesztés nem készült róla,
határozatot nem tudunk hozni. Meg tudjuk köszönni a fiatal embernek, hogy eljött. Azt
gondolom, hogy amit felvázolt az nagyon hasznos tud lenni a város számára. De, mint minden
más témában, én azt mondom, hogy itt is pályázatot kell kiírni, vannak még ilyen cégek, akik
ezzel foglalkoznak Magyarországon, nem ez az egyedüli. A pályázat alapján a legkedvezőbb
feltétel ekkel kellene elfogadnunk azt a céget, akit megbízunk egy ilyen feladattal.

Cserepka András polgármester: Én úgy gondolom, hogy nincsen pályáztatási
kötelezettsége a képviselő-testületnek. A képviselő-testület eldönti, hogy szándékozik-e élni
ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt időszakban a képviselő-testület próbálta rávenni a hivatalt,
hogy minden ilyen megtakarításba, amibe látunk valamilyen rációt, próbáljuk előkészíteni.
Most van egy ilyen javaslat és ajánlat. Én sem elkötelezettséget szeretnék vállalni, de mégis
csak kellene felhatalmazás a hivatalnak, hogy valamilyen adatszolgáltatás alapján fel tudjon
készülni, hogy ennél sokkal konkrétabb, kézenfekvőbb konstrukciót fel tudjon állítani a Kft.
annak érdekében, hogyan látjuk a további együttműködést, amely természetesen idekerül
majd a testület elé. r
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Szilágyi Szabolcs Sourcing Hungary Kft.: Teljesen jogos a felvetés. A dián is szerepel,
hogy független beszerzési szakértők vagyunk. Ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a legjobb
árakat elérjük és a legjobb ajánlatot adjuk. Nagyon kevés olyan szakértő van, aki olyan széles
ajánlattevői körrel dolgozik, akikkel mi, illetve senkinek nincsen ekkora referencia bázisa.

Kiss László képviselő: Valószínűleg ezt minden cég elmondja magáról. Én azt gondolom,
hogy elvesszük magunktól a lehetőséget azzal, hogy, ha nem hallgatunk meg más ajánlatokat
is. Én nagyon jónak tartom, hogy van egy ilyen lehetőség, az elképzeléssel teljes mértékben
egyetértek, de szívem szerint meghallgatnék más ajánlatokat is, mert elképzelhető, hogy
kapunk kedvezőbbet.

Cserepka András polgármester: Köszönöm szépen, a vitát lezárom. Megköszönjük
vendégünknek, hogy tájékoztatott bennünket.

Cserepka András polgármester 20:35 perckor zárt ülést rendelt el, majd 21: 1O perctől a nyílt
ülés továbbfolytatódott.

Gál Tibor 21: 1Operckor elhagyta a termet, a képviselő-testület 7 fővel van jelen.

Képviselői kérdések, interpellációk

Lehoczky Enikő képviselő: Szeretnék érdeklődni a vízelvezetési pályázattal kapcsolatban.

Cserepka András polgármester: Döntés született már a kivitelező kiválasztásáról. A
befejezési határidőt nem tudom most megmondani. A polgármesteri tájékoztatóban is leírtam,
hogyapályázathoz 37 millió forintos támogatást kaptunk.

Polgármesteri beszámoló

Cserepka András polgármester: Van-e valakinek kérdése a polgármesteri beszámolóval
kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Cserepka András polgármester: Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssei jelezze.

Cserepka András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, O ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Örbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (1. 29.) számú határozata a polgármesteri
beszámolóról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Cserepka András polgármester: Megkérdezném, hogyatájékoztatóval kapcsolatban van-e
valakinek kérdése?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármesteri tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Benedek Éva képviselő: Hallottam róla, hogy Püspökszilágyon baleset történt.

Kiss László képviselő: Mi történt?

Cserepka András polgármester: Kiporzás történt zárt térben. Három munkatársat érintett ez
a dolog. Folyamatban van a vizsgálat ezzel kapcsolatban.

Bendek Éva képviselő: Én is majdnem egy hónappal később értesültem az esetről az
internetről. Jó lett volna, ha erről kapunk tájékoztatást.

Cserepka András polgármester: Közben megérkezett Kiszely Zoltán kollégám. Felmerült
kérdésként, hogya csapadékvíz-elvezetési pályázatnak mikor van a határideje?

Kiszely Zoltán önkormányzati irodavezető: Június IS-e.

Mivel több napirendi pont nem volt, Cserepka András polgármester megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 21:20 perckor bezárta.
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Benedek Éva
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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