
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. február 12-én 16.30 órakor 

tartott rendkívüli ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

18/2015. (II. 12.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

19/2015. (II 12.) számú határozata a napirendi pont ról 

20/2015. (II. 12.) számú határozata az útépítési al apanyag beszerzése tárgyában 

21/2015. (II. 19.) határozata az útépítési alapanya g válogatása és szállítása tárgyában 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én, csütörtökön 
16:30 órakor tartott rendkívüli 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 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő 

 Lehoczky Enikő   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Karácsony Szilvia   Pénzügyi Bizottság tagja 

Igazoltan távol: Cserepka András   képviselő 

Dékány András   képviselő 

Kiss László István  képviselő 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 
fővel van jelen, ülésünk határozatképes. Három képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Jegyzőkönyv hitelesítésére Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselőt javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 18/2015. (II. 12.) számú határozata a  
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 12-én 16:30 órakor tartandó 
rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő asszonyt 
választja.  

Kmetty Károly polgármester: Megkérdezném, hogy van-e valakinek észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a napirendi pontról az alábbi  határozatot hozta. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 19/2015. (II. 12.) számú határozata a  
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 12-én 16.30 órakor tartandó 
rendkívüli ülésének napirendjét: 

 

1. Útépítéshez szükséges anyagbeszerzés 

elfogadja. 

 

Határid ő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 

1. Napirendi pont: Útépítéshez szükséges anyagbeszerzés 

Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a 
napirendet. Átadnám a bizottságok elnökének a szót. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek 
mindkét határozati javaslat elfogadását. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek javasolja a két határozati 
javaslat elfogadását. 

Szabó István alpolgármester: Annyit szeretnék javasolni, hogy a településen kívül, külterületen kívül 
helyezzük el ezt a mennyiséget. 

Kmetty Károly polgármester: Az együttes bizottsági ülésen részletes tájékoztatást kaptak a testületi 
tagok az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a bizottságok 
által elfogadásokra javasolt előterjesztésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Feltenném először 
szavazásra az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 20/2015. (II. 12.) számú határozata a z 
útépítési alapanyag beszerzése tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14.500 m3 útépítési alapanyagot 
7.0 millió forint + ÁFA értékben a Green Collect Kft.-től (1073 Budapest, Erzsébet krt. 50. 1/3) szerzi 
be. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képző beszerzési szerződés megkötésére. 

Kmetty Károly polgármester: Aki egyetért a másik határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 21/2015. (II. 19.) határozata az útép ítési 
alapanyag válogatása és szállítása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14.500 m3 útépítési alapanyag 
válogatását és szállítását 7.0 millió forint + ÁFA értékben a Vehull Kft.-től 2621 Verőce, Aradi u. 10.) 
rendeli meg. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képző a szolgáltatási szerződés 
megkötésére.  

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a rendkívüli 
nyílt ülést 16.34 perckor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

Csernákné Szoboszlai Szilvia 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


