
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

2015. január 28-án 18:00 órakor 
 

tartott rendes ülésének 
 

Jegyzőkönyve 
 
1/2015. (I. 28.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
2/2015. (I. 28.) számú határozata a polgármesteri b eszámolóról  
3/2015. (I. 28.) számú határozata a napirendi ponto król  
4/2015. (I. 28.) számú határozata iskolai tanteremh iány kezelése tárgyában  
5/2015. (I. 28.) számú határozata a közbeszerzési s zabályzat módosítása tárgyában  
6/2015. (I. 28.) számú határozata az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  
módosításáról  
7/2015. (I. 28.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának módosításáról 
8/2015. (I. 28.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának és napirendjének 
meghatározásáról  
9/2015. (I. 28.) számú határozata a 2015. évi igazg atási szünetek id őpontjának 
meghatározásáról  
10/2015. (I. 28.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata által kötelez ően ellátandó 
idősek nappali ellátására elvi megállapodás megkötésér ől 
11/2015. (I. 28.) számú határozata önkormányzati be ruházások megvalósítása útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével tárgyába n 
12/2015. (I. 28.) számú határozata önkormányzati be ruházások megvalósítása útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével tárgyába n 
13/2015. (I. 28.) számú határozata a magánszféra be vonásának tárgyában  
14/2015. (I. 28.) számú határozata az Izotóp Tájéko ztató Társulástól 2015. évre megítélt 
támogatás felosztásának jóváhagyásáról  
15/2015. (I. 28.) számú határozata pályázati tanács adói szolgáltatás igénybevételére történ ő 
pályázati kiírásról  
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án, szerdán 18:00 
órakor tartott rendes nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 
 
Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 
 Szabó István Ferenc  alpolgármester 
 Benedek Éva   képviselő 
 Cserepka András   képviselő 
 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 
 Dékány András   képviselő 
 Kiss László István   képviselő 
 Kollár Sándor   képviselő 
 Lehoczky Enikő   képviselő 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra   aljegyző 
 Szoboszlai Józsefné  élelmezésvezető 
 Lévainé Apagyi Erika  külső bizottsági tag 
 Csapó Károly   OBCSE 
 Nagy Ferenc   városüzemeltetés 
 Szilágyi Erzsébet   Hírmondó 
 Krekó Ákos 
 Dr. Maruszki Gábor  Járási hivatalvezető 
 Balázsné Szalai Katalin  óvodavezető 
  



2 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
fővel van jelen, ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Benedek Éva képviselőt 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 1/2015. (I. 28.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 28-án 18.00 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva képviselő asszonyt választja.  

Kmetty Károly polgármester : Napirend előtt szeretném bemutatni egyik új munkatársunkat, Nagy 
Ferencet, aki a városüzemeltetést irányítja. Az ő feladata, hogy átláthatóbbá, hatékonyabbá tegye a 
városüzemeltetés tevékenységét, azt az időszakot, amire szerződésünk van, felügyelje. A végén 
készítünk egy értékelést, ami szerint megítéljük az ő munkáját. Bizalommal forduljanak hozzá, bármi 
olyan témáról is lenne szó, amiben ő tud segíteni.  Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Elérhetőségét szeretném megkapni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Körbeküldjük e-mailen. 

Kmetty Károly polgármester : Szeretném, hogy ha bármilyen képviselői segítségnyújtásról lenne szó, 
történne egy egyeztetés azelőtt, mielőtt bárkinek ígérünk bármilyen segítséget, hiszen tudjuk, hogy a 
városüzemeltetés költségekkel jár. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Lenne egy javaslatom. Amennyiben új munkatársunk lesz a jövőben, 
akkor kapjunk róla egy e-mailt az elérhetőségeikkel kapcsolatban. 

Kmetty Károly polgármester: Szerettük volna bemutatni a gazdasági vezetőnket, de sajnos 
betegállományban van, ezért a következő ülésen fogjuk megtenni. Vele kapcsolatban is minden 
információt körbe fogunk küldeni e-mailen. 

Kollár Sándor képvisel ő: Jegyzőkönyv-vezetőt is szeretném, ha bemutatná a polgármester úr. 

Kmetty Károly polgármester: Az eddigi jegyzőkönyv-vezető, Németh Beatrix a Pénzügyi Irodán 
dolgozik a továbbiakban, pénzügyi végzettsége is van, így a továbbiakban ott kamatoztatja a tudását. 
Lehoczkiné Franyó Hajnalka pedig a műszaki irodán dolgozik, és az átmeneti időszakra elvállalta ezt a 
munkát. 2014. május óta a Hivatal dolgozója. Napirend előtti programra térnénk rá. Írásban nem 
érkezett képviselői interpelláció és kérdés. Kérdezném a képviselőket, hogy van-e valakinek most 
szóban napirend előtti hozzászólása? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Kérdésem, hogy mikor tudjuk megvalósítani a bizottságok felkerülését a 
honlapra. A fényképeket és a bemutatkozásokat mikor küldjük el. Másik kérdésem, hogy küldtem 
fotókat a járdaszegélyekkel kapcsolatban. Készült-e arra terv, hogy ez mikor kerül kijavításra? 

Kmetty Károly polgármester: A településüzemeltetés tud a problémáról, időjárás függvénye is a 
javítás, de foglalkoznak már vele.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Napi szinten találkozom az egészségügy terén a vérvétel 
problémájával. Sokan panaszkodtak, hogy Vácra kell bemenniük vérvételre, hiszen Őrbottyánban 
korlátozottak a lehetőséget. Olyan információkat is kaptam, hogy még akár ki is fizetnék, ha 
megteremtenék ennek a lehetőségét.  

Kmetty Károly polgármester : Veresegyházon a Misszióban akkor veszik le a vért, ha bekerül oda 
valaki kezelésre. Őrbottyánban kedden és csütörtökön van vérvétel, melyet Vári Márton kollégánk 
szállít Vácra. Meg fogjuk nézni a lehetőségeket. 

Szabó István alpolgármester : Voltunk a felnőtt orvossal egy beszélgetésen, ahol felmerült, hogy 
fizetőssé tennék a vérvételt. Gedeon Csaba doktor úr jelezte, hogy meg fogja kérdezni az 
asszisztenciát ebben a kérdésben. Pár nappal később azt az információt adta, hogy nem kivitelezhető 
ez a megoldás. Ettől függetlenül természetesen nézzünk utána. 

Dékány András képvisel ő: Ügyrenddel kapcsolatos kérdésem lenne. Most beszéljünk a gazdasági 
program tárgyalásának időpontjáról, vagy a testületi ülés után? Marad-e a február 6. péntek, reggel 8 
óra?  

 



3 

Kmetty Károly polgármester : Igen marad, szerintem maximum 4 órát venne igénybe a 
megbeszélés. 

Kiküldtük írásban a beszámolót a lejárt határidejű döntésekről, illetve a tájékoztatót a képviselő-
testületi ülések közötti intézkedésekről. Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném fel a kérdést. Aki elfogadja a 
polgármesteri beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2/2015. (I. 28.) számú határozata a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

Kmetty Károly polgármester: A napirendekben két változtatást javaslok. Az egyik, hogy 
napirendekből vegyük ki a bizottsági munkatervek elfogadását, úgy gondolom, a bizottságok saját 
hatáskörben határozzák meg a munkatervüket. A másik javaslatom, hogy a sürgősségi előterjesztések 
kerüljenek az egyebek elé. Aki ezekkel a módosításokkal a napirendet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a napirendi pontokról az aláb bi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 3/2015. (I. 28.) számú határozata a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 28-án 18.00 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Nyílt ülés keretében: 

1. A Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 

2. Közbeszerzési szabályzat módosítása 

3. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása 

4. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 

5. A 2015. évi igazgatási szünet elrendelése 

6. Kötelező önkormányzati feladat ellátására elvi megállapodás 
megkötése 

7. Önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás igénybevételével 

8. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra 
bevonásával 

9. A 2015. évi ITT támogatás felhasználásának jóváhagyása 

10.  Pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő 
pályázati kiírás 

11.  Egyebek 

 

Zárt ülés keretében: 

12. Önkormányzati lakásbérlet kérelem elbírálása 

13. Egyebek 

 

Határid ő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 

Kmetty Károly polgármester:  Három bizottság is tárgyalta az előterjesztést, megkérdezném a 
bizottsági elnököket, hogy mi az egyes bizottságok javaslata?  

Csernákné Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke:  Az Ügyrendi Bizottság az időszakos 
tanteremhiány pótlását a központi óvodaépület tornaszobája megépítésével kívánja megoldani. 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke:  A Pénzügyi Bizottság az 1. 
pont A változatát és a C pontot javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Benedek Éva, Humánügyi Bizottság elnöke:  A Humánügyi Bizottság a többi bizottsággal 
egyetértve, az időszakos tanteremhiány pótlását, a központi óvodaépület tornaszobája megépítésével 
kívánja megoldani. 

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. A testületi tagok közül van-e bárkinek észrevétele, 
hozzászólása?  

Benedek Éva képvisel ő: Szeretném jelezni, hogy iskolaigazgató asszony elnézést kér, de 
szabadságon van, ezért nem tudott eljönni az ülésre. A Humánügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy a 
leggazdaságosabb és legoptimálisabb javaslatot javasolja elfogadni, tehát ő is a tornaszoba 
kialakítását látja megfelelőnek.  

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor a bizottsági 
üléseken elhangzottak alapján szavazásra tenném fel a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 
javaslat A és C pontjával, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2015. (I. 28.) számú határozata isk olai 
tanteremhiány kezelése tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időszakos tanteremhiány 
pótlását a központi óvodaépület tornaszobája megépítésével oldja meg. A Képviselő-testület 
előzetesen biztosítja a 25.5 M forint előirányzati összeget, és Őrbottyán Város 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletébe a beruházási költséget kötelezően beépíti. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges eljárásokat bonyolíttassa le. 

2. Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat módosít ása 

Kmetty Károly polgármester : Megkérdezném a bizottsági elnököket, hogy mi az egyes bizottságok 
javaslata? 

Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke : Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra 
javasolja a közbeszerzési szabályzat módosítását a képviselő-testületnek. 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra javasolja a közbeszerzési szabályzat módosítását a képviselő-testületnek. 

Kiss László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke : A Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra 
javasolja a közbeszerzési szabályzat módosítását a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e a testületi tagoknak további javaslata, 
hozzászólása? Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a határozati 
javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2015. (I. 28.) számú határozata a 
közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyában Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-jei 
hatálybalépéssel elfogadja. 

3. Napirendi pont: Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  módosítása 

Kmetty Károly polgármester : Tárgyalta az Ügyrendi és a Humán Bizottság. Megkérdezném a 
bizottsági elnököket, hogy mi volt az egyes bizottságok javaslata?  
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Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Benedek Éva, a Humánügyi Bizottság elnöke: A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e a testületi tagoknak további javaslata? Amennyiben 
egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 6/2015. (I. 28.) számú határozata az 
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  módosításáról 

A Képviselő-testület az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja, és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a határozat 
melléklete szerint. 

4. Napirendi pont: A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása 

Kmetty Károly polgármester: Valamennyi bizottság tárgyalta, megkérdezném a bizottsági elnököket, 
hogy mi az egyes bizottságok javaslata? 

Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke: Az Ügyrendi Bizottság szeptember 
11-re, péntek 18 órára módosítaná az időpontot, abból a megfontolásból, hogy talán többen részt 
tudnának venni az eseményen. 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság 
szintén szeptember 11-re, péntek 18 órára módosítaná az időpontot. 

Kiss László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke : A Kulturális és Sport Bizottság szintén 
szeptember 11-re, péntek 18 órára módosítaná az időpontot. 

Kmetty Károly polgármester : Van-e a testületi tagoknak további javaslata, hozzászólása? 
Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor először a módosítást tenném fel szavazásra. Kérem, hogy 
aki egyetért azzal, hogy szeptember 11-e péntek, 18.00 óra legyen a közmeghallgatás időpontja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 7/2015. (I. 28.) számú határozata a 
közmeghallgatás id őpontjának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi közmeghallgatás 
időpontja 2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra legyen. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérem, hogy aki a módosítással együtt az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 8/2015. (I. 28.) számú határozata a 
közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi közmeghallgatás 
időpontja:  

2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra, napirendje:  

- Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásoktól eltelt 
egy év munkájáról 

- A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója 

- Lakossági észrevételek, javaslatok 
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- A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a 
közmeghallgatást hívja össze. 

5. Napirendi pont: A 2015. évi igazgatási szünet el rendelése 

Kmetty Károly polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezem a bizottság elnökét a 
javaslatról? 

Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a megadott 
időpontokat elfogadásra javasolja. 

Kmetty Károly polgármester : Van-e a testületi tagoknak további javaslata? Amennyiben egyéb 
javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a határozati javaslatot. Aki egyetért határozati 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 9/2015. (I. 28.) számú határozata a 2 015. 
évi igazgatási szünetek id őpontjának meghatározásáról 

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 távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

2015. április 2. - 2015. április 8. között  4 munkanap 

2015. július 13. - 2015. július 17. között 5 munkanap 

2015. december 28. - 2015. december 31. között  4 munkanap 

Összesen: 13 munkanap 

6. Napirendi pont: Kötelez ő önkormányzati feladat ellátására elvi megállapodás  megkötése 

Kmetty Károly polgármester : Tárgyalta az Ügyrendi és a Humán Bizottság. Megkérdezném a 
bizottsági elnököket, hogy mi az egyes bizottságok javaslata? 

Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. 

Benedek Éva, a Humánügyi Bizottság elnöke: A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e a testületi tagoknak további javaslata? Amennyiben 
egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 10/2015. (I. 28.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzata által kötelez ően ellátandó id ősek nappali ellátására elvi 
megállapodás megkötésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja által előírt idősek nappali 
ellátására a HARASZTY-PONT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal elvi megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képző elvi megállapodást aláírja.  

7. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás igénybevételével 

Kmetty Károly polgármester : Tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Megkérdezném a 
bizottsági elnököket, hogy mi az egyes bizottságok javaslata? 
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Csernánké Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke : Az Ügyrendi Bizottság módosítana a 
határozati javaslaton, úgy gondoltuk, hogy az összeg nélkül támogatnánk ezt a lehetőséget. 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság 
módosítana a határozati javaslaton, az összeg nélkül támogatnánk a határozati javaslatot. 

Kmetty Károly polgármester : Az összeg akkor kikerülne, és a fórumon kerülne megtárgyalásra. Van-
e a testületnek további észrevétele, javaslata? 

Dékány András képvisel ő: Szükséges-e a lakossági fórum idejét meghatározni?  

Kmetty Károly polgármester: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Pénzügyi Bizottság szervezi 
meg.  

Dékány András képvisel ő: Olyan nagyságrendű műszaki megoldásokat kell számba venni, amiről 
csak a Pénzügyi Bizottság nem tud egyedül dönteni. Valamilyen irányt közösen kell meghatározni.  

Cserepka András képvisel ő: Ügyrendi kérdésem lenne. A jelenlegi önkormányzati szabályozás, 
illetve a helyi szabályozásunk ad-e lehetőséget arra, hogy bizottság hívjon össze lakossági fórumot 
önkormányzati testületi hatáskör kérdésében? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az volt a szándék, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy 
a Pénzügyi Bizottság szervezze meg a fórum koncepcióját és tegyen javaslatot a képviselő-
testületnek, természetesen a lakossági fórum összehívásáról a képviselő-testület fog dönteni. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Előkészületben vannak olyan javaslatok, amelyek módosíthatnak a 
határozati javaslatban szereplő összegen, és azt gondolom, hogy újabb számításokra és 
koncepcionális tervekre lesz szükség ahhoz, hogy a lakosság elé tudjunk állni valósághű tervvel. 
Mindenképpen össze kell még ülnünk és újra át kell tárgyalnunk. 

Kmetty Károly polgármester : Maga az előterjesztés abból az elvi megközelítésből indult ki, hogy 
lakossági források bevonása nélkül, vélhetően nem tudnánk nekikezdeni az utak aszfaltozásához. 
Először a módosítási javaslatról szavaznánk, ami azt jelenti, hogy a határozati javaslatból kikerül az 
összegszerűség és úgy szólna, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az útépítési beruházások megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
beszedésének lehetőségével. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 11/2015. (I. 28.) számú határozata 
önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési é rdekeltségi hozzájárulás 
igénybevételével tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útépítési beruházások 
megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás beszedésének lehetőségével. 

Dékány András képvisel ő: A 3. pont a lakossági fórum utáni tapasztalatokat összegző határozati 
javaslat, vagy már eleve úgy menjünk a lakossági fórumra, hogy van már egy határozati javaslatunk, 
elképzelésünk? Azt gondolom, hogy inkább az első, hiszen ha elfogadunk egy határozati javaslatot, 
akkor az végrehajtandó. Érdemes a 3. pontot halasztani, hogy a fórum tapasztalatainak összegyűjtése 
után tegye meg a testület ezt a határozati javaslatot. 

Kmetty Károly polgármester : Ha előtte tesszük meg, akkor az már tájékoztatása a lakosságnak, 
tehát a fórumnak nem sok szerepe lenne. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Azt gondolom, hogy koncepcióra előtte is szükség van. A határozati 
javaslatot pedig módosíthatjuk a lakossági visszajelzések alapján, de valami szabályzásra előtte is 
szükség lenne. 

Dékány András képvisel ő: Van egy szövegbeli javaslatom, hogy - készítsen koncepciót. Majd a 
fórum megtörténte után, a Hivatal úgyis elkezd ezen gondolkodni.  

Kmetty Károly polgármester : A 3. pontban az előterjesztéshez koncepció. Ez a javaslat. 

Dékány András képvisel ő: Igen. Mindenképpen szükség lesz egy informális megbeszélésre. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Vagy, készítsen előterjesztést az ezzel kapcsolatos koncepcióról. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Esetleg a 3-as és a 2-es pontot megcserélni?  



8 

Cserepka András képvisel ő: Megint ügyrendi kérdésem lenne. Dékány András és én magam is 
érzem ebben az ügyben a felelősséget. Korábbi képviselő-testület is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Én 
a 8 év alatt négyszer vagy ötször tettem javaslatot a lakosság bevonására. Részben a képviselő-
testület ódzkodott időnként, aztán volt, olyan is, amikor a lakosság emelt hangot a pénzügyi 
hozzájárulás ellen. Egyre nehezebb ezzel foglalkozni, hiszen mindig egyre nehezebbé válik a 
megélhetés, de mindenképpen hozzá kell fognunk, foglalkoznunk kell az üggyel. Mielőtt azonban 
hozzákezdenénk a feladathoz, a szabályozási, jogszabályi oldalát tudnunk kellene, abból a 
megfontolásból, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egyáltalán mire van lehetősége az 
önkormányzatnak. Társulási forma, közműfejlesztés kivetése stb. Ezeket át kellene nézni, majd utána 
át kellene beszélnünk. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület gondolja meg, hogy melyik 
alternatívát javasolja. Adjanak rá javaslatot, véleményt és utána a testületnek kellene összegezni. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Ez az első alkalom, hogy így előterjesztés formájában megfogalmazásra 
került az a téma, hogy a lakosságot vonjuk be az útépítés finanszírozásába. Korábban is volt róla szó, 
de előterjesztésig sosem jutottunk el. Az a véleményem, hogy ennek már sokkal korábban sorra kellett 
volna kerülnie. Korábban voltak útépítési pályázatok, de sajnos olyan szerencsétlen helyzetbe 
kerültünk, hogy nem tudunk/tudtunk igénybe venni útépítésre pályázatot.  

Dékány András képvisel ő: Ennyire szűken állnak rendelkezésre a pályázatok? Az idén ilyen jellegű 
támogatással számolhatunk-e? 

Kmetty Károly polgármester : Úgy gondolom, hogy ilyen feladatokra források nem lesznek, 
legalábbis idén biztos, hogy nem. Az is látszik, hogy a lakosságtól ilyen jellegű fejlesztési 
hozzájárulást nem lehet kérni, hiszen amint a lakosság ezt befizetné – ami 15%-ot jelentene – akkor 
az önkormányzat olyan nehéz feladat elé állna, amit képtelen lenne megvalósítani. Az önkormányzat 
lehetőségei nem tesznek ki többet, mint évente egy-két utca. Korlátozni kell ezt a fejlesztést, úgy, 
hogy azok az utcák, ahol a lakóközösség 2/3 része hajlandó összeállni és finanszírozni egy ilyen 
jellegű fejlesztést, akkor ők előnyben részesüljenek. Ennek meg kell teremteni a hátterét, azt, hogy 
hogyan lehet kezelni a lakossági befizetéseket, hogy rendelkezésre álljon fedezetként egy-egy 
utcának az elkészítésében. Teljes belterületi ingatlanokra kivetni egyszerre értelmetlen lenne, hiszen 
nem fogjuk tudni megvalósítani. 

Kollár Sándor képvisel ő: Van-e valamilyen információ a költségvetéssel kapcsolatban arról, hogy az 
adóság konszolidációban nem részesülő önkormányzatok idei támogatása hogyan alakul? 

Kmetty Károly polgármester:  Erről sajnos semmi hír nincs. Bízom benne, hogy a tavaly beígért 
összeg valamikor előtérbe kerül. Úgy gondolom, hogy a 2015-ös év ilyen szempontból szegényes 
lesz. Viszont amennyiben rendelkezésre állna ez az összeg, akkor is több mint 53 km út 
aszfaltozásában nem oldana meg túl sok mindent.  

Javaslatot kérnénk, hogy hogyan változzon meg a határozati javaslatban a 2-es, 3-as pont, illetve 
szükséges-e egyáltalán változtatni? 

Dékány András képvisel ő: Álláspontom szerint a sorrenden nem, a tartalmat megbeszéltük. Az, 
hogy elegendő-e ez a határozati javaslat arra, hogy egy menetrendet is kiolvashassunk belőle, - hogy 
mivel álljunk a lakosság elé - azt meg kell határozni, javaslatba foglalni. Hasonló településeken 4 féle 
lehetőséget jártam körbe az utak kezelésével kapcsolatban. Beszéltem az erdészekkel, akik az erdei 
utakat megoldják úgy, hogy még a nehéz gépek is tudnak rajta közlekedni, semmiféle aszfaltozás nem 
kellett, vizet is elvezeti, egyszerűen járható lett. Lehet, hogy ez olcsóbb is lenne. Fontolgatom azt is, 
hogy mielőtt megtörténne a lakossági fórum, egy felmérő ívet, jól felépített kérdéssorral kellene 
eljuttatni hozzájuk. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Dékány Andrástól szeretném kérni, hogy ha van olyan információja, hogy 
az erdei utakat hogyan hozzák rendbe, akkor azt oszd meg velünk, hogy tudjunk azzal számolni.  

Szabó István alpolgármester : Az a várospolitikai fórum, ami februárra lett tervezve nem fogja 
tartalmazni ezt a javaslatot, hiszen addig ez a kérdőív nem fog elkészülni, ugyanis az alternatív 
megoldások feltérképezése és a költségvetési feladataink még előttünk vannak. 

Kmetty Károly polgármester : A határozati javaslatnak az a lényege, hogy a lakosságnak igenis 
hozzá kell járulnia az útépítés költségeihez. Legyen a lakosság tudatában, hogy csak úgy tudunk előre 
lépni, hogyha ők is hozzájárulnak a fejlesztéshez. Értelemszerűen a jövő hét pénteki informális 
beszélgetésen az utak is szóba fognak kerülni, utána vélhetően már lesz információnk az alternatív 
megoldásokról is.  
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Azt javaslom, hogy azzal a módosítással fogadjuk el a határozati javaslatot, hogy a pénzösszeg 
kikerül belőle. Aki a határozati javaslatot az előbb elfogadott módosítással együtt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 12/2015. (I. 28.) számú határozata 
önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési é rdekeltségi hozzájárulás 
igénybevételével tárgyában  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útépítési beruházások 
megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás beszedésének lehetőségével. 
Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy szervezzen lakossági fórumot a lakossági hozzájárulás módja, 
ideje, ütemezése koncepciójának kialakításáról. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy készítsen 
előterjesztést a kapcsolatos szabályozás megalkotásáról. 

Kmetty Károly polgármester : Szeretném köszönteni dr. Maruszki Gábort a Váci Járási Hivatal 
vezetőjét. Van-e bármilyen olyan téma, amit meg kívánnál osztani a képviselő-testülettel?  

Dr. Maruszki Gábor hivatalvezet ő: A márciusi prognosztizált változásokról, miszerint bizonyos állami 
feladatok átkerülnének a járási rendszerbe, a következő hónapban tudok tájékoztatást nyújtani. 
Remélhetőleg a következő testületi ülésen részletes tájékoztatást fogok tudni adni minderről.   

Kmetty Károly polgármester : Rendben köszönettel vennénk. 

8. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása a magánszféra bevonásával 

Kmetty Károly polgármester : Három bizottság is tárgyalta, megkérném a bizottsági elnököket, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testületet a bizottságok javaslatairól. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke : Az Ügyrendi Bizottság javasolja, 
hogy az önkormányzati feladatellátás érdekében, az annak helyt adó építményt magánbefektető 
bevonásával valósítsa meg a képviselő-testület. A határozati javaslatból kivettük a konkrét ellátást, és 
felkérjük a Pénzügyi és a Humán Bizottságot, hogy a tervezett szolgáltatás kialakításáról, módjáról 
szervezeti felépítéséről, tervezett költségeiről, stb. készítsen koncepciót a következő testületi ülésre. 

Lehoczky Enik ő. a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság 
ugyanezzel a módosítással fogadta el a határozati javaslatot. 

Benedek Éva, a Humánügyi Bizottság elnöke : A Humánügyi Bizottság is szintén ezzel a 
módosítással támogatta a javaslatot. 

Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e a testületi tagoknak további javaslata? Amennyiben 
egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel kérdést. Aki egyetért a határozati javaslat 
bizottsági üléseken elfogadott módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 13/2015. (I. 28.) számú határozata a 
magánszféra bevonásának tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladat ellátása 
érdekében a szolgáltatásnak helyt adó építményt magánbefektető bevonásával kívánja megvalósítani. 
Felkéri a Pénzügyi és a Humánügyi Bizottságot, hogy a tervezett szolgáltatás kialakításáról, módjáról, 
szervezeti felépítéséről, a tervezett költségeiről, stb. készítsen koncepciót a következő testületi ülésre. 

9. Napirendi pont: A 2015. évi ITT támogatás felhas ználásának jóváhagyása 

Kmetty Károly polgármester : Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, megkérdezném a bizottság elnökét, 
hogy mi a bizottság javaslata a képviselő-testület részére? 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Kmetty Károly polgármester:  Képviselőket kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
észrevétel, hozzászólás?  
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Kiss László képvisel ő: Irányelvre tennék javaslatot, a támogatások felhasználásával kapcsolatban. 
Azt gondolom, hogy a fejlődés akkor szép, ha a település minden részét érinti. Vannak Őrbottyánnak 
olyan településrészei, melyek az elmúlt években, évtizedekben méltatlanul el voltak hanyagolva. 
Gondolok itt a vasúttól Váchartyán felé terjedő területre, illetve a Tópartra és a környékére. Az én 
javaslatom, hogy próbáljuk meg ezeket a területeket ebből a pénzből fejleszteni. 

Kmetty Károly polgármester : Azért lett a felhasználási terület általánosan megfogalmazva, hogy 
szabadabban tudjunk mozogni. Van-e a testületi tagoknak további javaslata? Amennyiben egyéb 
javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 14/2015. (I. 28.) számú határozata az  
Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre megítélt támogatás felosztásának jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre 
megítélt támogatást az alábbi megbontás szerint hagyja jóvá:  

A támogatás részletezése felhasználási célok szerint: 

Felhalmozási támogatás összesen: 

- önkormányzati közterület fejlesztés:  8.900.000 Ft 

- önkormányzati ingatlan fejlesztés, felújítás:  4.000.000 Ft 

Mindösszesen:  12.900.000 Ft 

10.  Napirendi pont: Pályázati tanácsadói szolgálta tás igénybevételére történ ő pályázati kiírás 

Kmetty Károly polgármester : Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, megkérdezném a 
bizottsági elnököket, hogy mi az egyes bizottságok javaslata? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság  elnöke : Az Ügyrendi Bizottság a pályázati 
kiírást a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lehoczky Enik ő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö ke: A Pénzügyi Bizottság a 
pályázati kiírást a képviselő-testületnek szintén elfogadásra javasolja. 

Benedek Éva képvisel ő: Kérdésem lenne, hogy mik történtek még az Ügyrendi Bizottságon azután, 
hogy elmentem? Akkor felvetettem a pályázatfigyelés fontosságát, mi volt ezzel kapcsolatban a 
Bizottság álláspontja? 

Kmetty Károly polgármester: Igen, arra jutottunk, hogy maga a pályázatfigyelés önmagában kevés, 
hiszen jelenleg is érkezik be minden fórumon jelzés, ha pályázatokat írnak ki. Sokkal inkább fontosabb 
az, hogy egy lobbi-tevékenység előzze meg. Arról szólna ez a pályázati kiírás, hogy aki ezt elnyeri, az 
menjen előrébb a pályázati kiírások kapcsán, tehát nyújtson egy picivel többet. 

Amennyiben nincs más kérdés, szavazásra tenném a határozatot. Aki a határozati javaslatot 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 15/2015. (I. 28.) számú határozata 
pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére t örtén ő pályázati kiírásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki pályázati 
tanácsadó szolgáltatás igénybevételére.   A tevékenység a pályázat szakmai és formai 
követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatást foglalja magában, többek között: 

- pályázati projekt dokumentációjának előkészítését, 

- a pályázati dokumentációk teljes körű összeállítását valamint 
benyújtását az illetékes szervekhez, 

- szakmai közreműködést a támogatási szerződés megkötéséhez és 
a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 
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Felkéri a hivatalt, hogy a határozatban és a beszerzési szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően a pályázatot írja ki, az eljárást folytassa le.   

11. Napirendi pont: Egyebek 

Kmetty Károly polgármester: A november 26-i képviselő-testületi ülésen Lehoczky Enikő felvetette 
az SZMSZ tárgyalásánál, hogy a Hivatal nyitva tartása legyen kitolva. Az akkor elhangzottaknak 
megfelelően tartottunk egy tesztidőszakot a lakossági látogatottsággal kapcsolatban. Hétfőn a reggeli, 
illetve a délutáni 5 és 6 óra közötti időszakban. A vizsgált időszak alatt 8 hétfői nap volt. Az esti 
órákban 3 alkalommal senki nem jött be, 4 alkalommal volt 1-1 fő és 1 alkalommal volt 5 és 6 óra 
között 2 ügyfél. Az ügyfélszám tehát nem indokolja, hogy lenne arra vonatkozó igény, hogy a Hivatal 
nyitvatartási ideje tolódjon ki este 7 óráig. Kérdésem, hogy elfogadható-e ez a tájékoztatás, 
megállapítás, vagy vizsgáljuk tovább? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Elfogadom, köszönöm.  

Kmetty Károly polgármester:  Magát a táblázatot, az írott anyagot megküldjem-e? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nem szükséges köszönöm. 

Kiss László képvisel ő: A Hírmondó szerkezetével és tartalmával kapcsolatban szeretném kérdezni, 
hogy kell-e ezt zárt ülés keretében tárgyalni, mert előfordulhat, hogy személyt is érint? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudom, hogy mit szeretnél kérdezni, ezért azt javaslom, hogy ha 
személyt is érint, legyen zárt ülésen. 

Szabó István alpolgármester : A már bizottsági üléseken említett vállalkozói fórum megszervezését a 
testületi ülés keretein belül is javasolnám.  

Kmetty Károly polgármester: Rendben. Néhány vállalkozóval már tárgyaltam arról, hogy a 
költségvetés elfogadása után – előreláthatólag a márciusi időszakban – fel lehet kínálni a 
vállalkozóknak ezt a lehetőséget 

Szabó István alpolgármester : Szeretném kérni, hogy a Hivatal adó osztályától a vállalkozók névsorát 
írjuk össze és történjen meg a kiértesítés 1 héten belül. Kérjünk visszajelzést a részvétellel 
kapcsolatban, hogy tudjuk a résztvevők létszámát a helyiség foglalása miatt.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A levél szövegének a megfogalmazásában segítséget kérnénk, hogy 
pontosan mire gondoltál. Milyen adatok, milyen visszajelzés, stb. legyen benne. 

Kmetty Károly polgármester: Várjunk ezzel 2 hetet. Lesznek javaslatok a gazdasági program adott 
szegmenseire, hogy hogyan menjünk tovább. Lesz 1 hónap felkészülési időnk rá. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
18:50 perckor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 Benedek Éva 

 képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


