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Jegyzőkönyv 
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Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
fővel van jelen, ülésünk határozatképes. Benedek Éva és Lehoczky Enikő képviselő asszony jelezték, 
hogy később érkeznek. Jegyzőkönyv hitelesítésére Dékány András képviselőt javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő Dékány Andrást bízta meg. hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 22/2015. (II. 25.) számú határozata a  
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-én 13:00 órakor tartandó 
rendes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Dékány András képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester: Napirend előtt átadnám a szót Csernákné Szoboszlai Szilviának. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Tájékoztatnám a tisztelt képviselő-testületet, hogy 
az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a polgármester és a képviselők, vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségüknek maguk és hozzátartozóik tekintetében eleget tettek. 

Kmetty Károly polgármester: Mielőtt a napirendekkel foglalkoznánk, megkérem Dr. Maruszki Gábor 
urat, hogy ha van olyan információ a birtokában, illetve a Járás Hivatal kezében, amit szükséges a 
testülettel megosztani, akkor ismertesse azt.  

Dr. Maruszki Gábor  hivatalvezet ő: Néhány fontos gondolat, ami a március 1-jével beálló 
változásokról szól. Tájékoztató jelleggel szeretném elmondani, hogy a szociális támogatási rendszer 
változni fog. Ez elsősorban két új támogatási formának a járási szintre kerülését jelenti. Az egyik, az 
aktív korú munkanélkülieknek ellátása és a munkaképes munkanélkülieknek nyújtandó foglalkozást 
helyettesítő támogatás. Ez utóbbi az úgynevezett FHT. Ez idáig jegyzői hatáskörben az 
önkormányzatoknál volt elérhető, mostantól azonban a járási hivatalokban. Törekszünk arra, hogy ott 
ahol nincsen okmányiroda, és nem a járás székhelyéről van szó, valamennyi településen jelen legyen 
a járás a települési ügysegéd formájában. Ezek a változások, gyakran meg fognak jelenni a sajtóban 
is. Olyan szolgáltatásokat hoz közelebb a polgárokhoz, amiket a járás tud nyújtani. Elsősorban 
tájékoztatásról van szó, nem érdemi ügyintézői helyszín. Igyekszünk minél gyorsabban technikailag 
úgy felszerelni, hogy mihamarabb felkerüljön az érdemi ügyintézési szintre.  

(Balázsné Szalai Katalint óvodavezető 13:03 perckor megérkezett.) 

Sok feladat kerül át az állami szférába, illetve egy átcsoportosítás történik, az állami szférán belül is. A 
Magyar Államkincstár egyes szolgáltatási, GYES, GYED és az anyasági támogatás is a 
Kormányhivatalokba fog átkerülni. Ezek megjelennek az ügysegédeknél is, itt lehet majd ezeket a 
támogatási formákat igényelni. A másik a nem munkaképes munkanélkülieknél az 
egészségkárosodás támogatás, vagyis a rendszeres szociális segély. Azt is érdemes tudni, hogy 1870 
óta nem volt ilyen mérvű átalakulás a rendszerben, mint ami most folyamatban van. A 
kormányhivatalban és a járási hivatalokban is hasonló integráció történik. Április elejétől ez a rendszer 
úgy fog működni, hogy integrálódnak ezek a szakigazgatási szervek. Megyei szinten a megyei 
kormányhivatalban, járási szinten, pedig a járási hivatalban Gyorsabb, hatékonyabb,összességében 
ügyfél barát ellátást várunk ettől. Érdemi előrelépésnek vagyunk a tanúi. A Váci járás Pest megye 
harmadik legnagyobb járása, 16 település tartozik hozzá, ennek ellenére, nincs olyan település, ami 
szolgáltatás nélkül maradna. Nyilván nem minden nap, de a hét egy vagy két napján eljut az 
ügysegéd. Ez a lényegi információ, szakmai egyeztetés fog ezzel az átadással kapcsolatban 
megtörténni. Március 2-6. között kell ezeket a feladatokat átadni a járásoknak a jegyzők részéről. Ez 
körülbelül 1800 ügyet jelent. Folyamatosan mozgó állományról van szó. Akik kikerülnek a munkaügy 
látóköréből, azok igényelhetik ezt a foglalkozást helyettesítő támogatást. Ez volt az a támogatási 
forma, amit az önkormányzatoknál lehetett eddig igényelni.  

Kmetty Károly polgármester:  Van-e esetleg kérdése valakinek? 

Dékány András képvisel ő: Ezek a támogatások normatív támogatások és automatikusan kapják az 
önkormányzatok, vagy igényelni kell? 

Dr. Maruszki Gábor hivatalvezet ő: Csak a szolgáltató személyében történt változás. Eddig az 
Önkormányzat volt és most ezt a Járás nyújtja. Fontos, hogy az ügyfél ne vegye észre ezt a változást. 

Kmetty Károly polgármester:  Az ügy átadásban teljesen tiszta, hogy kinek mit kell tenni?  

Dr. Maruszki Gábor hivatalvezet ő: Órára meghatározva készen van a forgatókönyv.  
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Kmetty Károly polgármester : Napirendek előtt van-e kérdése valakinek? Két új kollégát szeretnék 
bemutatni, gazdasági vezetőnk Batki Gabriella, a jegyzőkönyv-vezető pedig Czeba Judit. 

(Batki Gabriella gazdasági vezető 13.14 perckor elhagyta a termet.) 

Kmetty Károly polgármester : Van-e még valakinek kérdése? 

Cserepka András képvisel ő: Meddig kell elfogadni a költségvetést? 

Kmetty Károly polgármester: Március 15-ig. Jövő hét csütörtökre fogjuk összehívni a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésünket.  

Szabó István alpolgármester: Elhangzott, hogy március 1-jétől lesz közterület-felügyelőnk. Ezzel 
kapcsolatosan kérdezném, hogy lesz-e saját gépjárműve?  Érdekelne, hogy a kiszabott büntetések 
milyen mértékben maradnak itt a településen? Tudomásom szerint, két különböző tömbünk lesz, az 
egyik a közlekedési szabálysértésre, a másik az együttélési szabálysértésekre. A beszedett pénzre, 
milyen kötelező érvényű előírások vonatkoznak? Végül az együttműködésre mikor kerül sor, mikor 
ismerhetjük meg a felügyelő személyt? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Március 2-tól várható, hogy munkába áll a közterület-felügyelő. A 
tömbök nyomdában vannak, már láttam az elkészült mintát, a napokban meg kell, hogy érkezzen 
mindkét tömb. Autó be van tervezve a költségvetésbe.  

(Benedek Éva 13.22 perckor megérkezett, a képviselő-testület 8 fővel van jelen.) 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Amennyiben a közterület-felügyelő szabálysértési bírságot szab ki, 
ennek bevétele egy az egyben az államot illeti. Negyedévente a Magyar Államkincstár számlájára át 
kell utalni az összeget. Minket csak az illet meg, ami a közösségi együttélés szabályairól szóló 
rendeletben szabályozottak alapján kerül kiszabásra. Ennek bevétele szabadon felhasználható. 

Kmetty Károly polgármester: Következő napirendi pontunk a polgármesteri beszámoló, a lejárt 
határidejű döntések, illetve tájékoztató a két ülés közötti eseményekről. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester: Feltenném szavazásra a polgármesteri beszámolót, aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.   

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 23/2015. (II. 25.) számú határozata a  
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Kmetty Károly polgármester : Áttérnénk, a napirendi pontokra. Egy változást szeretnék bejelenteni, 
miszerint a 7-es napirendi pontot - a pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő 
pályázati kiírás előterjesztést - visszavonom. Ezzel kapcsolatban megkérném jegyző asszonyt, hogy 
egy-két szót szóljon ennek okáról. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előző üléseken felmerült, hogy a pályázatírót is közbeszerzésen 
kellene kiválasztani. A vezetői megbeszélésen arra az álláspontra jutottunk, hogy a közbeszerzési 
törvényben foglaltaknak megfelelően kellene a pályázatírót kiválasztani, nehogy a későbbiek folyamán 
ennek hiánya miatt essünk el pályázati forrástól, lehetőségtől. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki ezzel a változtatással a kiküldött napirendeket elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze.   

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a napirendi pontokról az aláb bi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 24/2015. (II. 25.) számú határozata a  
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-én 13.00 órakor tartandó 
rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra 
bevonásával II 
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2. Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra 
szóló gazdasági programja  

3. A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása   

4. Pályázati kiírás az Őrbottyáni Hírmondó kiadására 

5. Önkormányzati rendelet alkotása a szociális ellátásokról 

6. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása  

7. Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója 

8. Az alpolgármester 2014. évi beszámolója  

9. A Humánügyi Bizottság 2014. évi beszámolója  

10. A Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolója  

11. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. évi 
beszámolója  

12. Az Ügyrendi Bizottság 2014. évi beszámolója  

13. Egyebek 

elfogadja. 

1. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása a magánszféra bevonásával II 

Kmetty Károly polgármester: A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, megkérném a bizottságok 
elnökeit, hogy ismertessék a javaslatukat. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság isi elfogadásra javasolta. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolta 

Kiss László képvisel ő: Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolta. 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 25/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Egészségközpont megvalósítása a magánszféra bevonás ával tárgyában   

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szolgáltatások bővítése 
érdekében Egészségközpont kialakítására kíván magánbefektetőt bevonni. 

2.. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat az 
egészségügyi szolgáltatást és ellátást végző vállalkozókkal és annak eredményéről tegyen 
jelentést a Képviselő-testület soron következő ülésén. 

3.. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a potenciális befektetővel a 
beruházás megvalósításáról, a bérleti szerződés részleteiről és annak eredményéről tegyen 
jelentést a Képviselő-testület soron következő ülésén. 

2. Napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló 
gazdasági programja 

Kmetty Károly polgármester: Minden bizottság tárgyalta és minden bizottság elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata? 

Benedek Éva képvisel ő: Szeretnék módosító javaslatot tenni. A 4-es pontban, szeretném tisztázni, 
hogy a Kossuth utcai pályánál maradjon a Jurta tábor, Domb utcai pályára kerüljön beírásra a KRESZ 
pálya, a kerékpáros ügyességi pálya és a játszótér, Bartók Béla utcai sportpályához javasolnám a 
természetes jégpályát. 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 26/2015. (II. 25.) számú határozata 
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Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló gazdasági 
programjának módosító javaslatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre és az azt követő időszakra szóló gazdasági 
programjának módosító javaslatát, mely szerint: A gazdasági program 4-es pontja kiegészül azzal, 
hogy a Domb utcai pályára KRESZ pálya, kerékpáros ügyességi pálya és a játszótér megvalósítása, a 
Bartók Béla utcánál a sportpályán a természetes jégpálya kialakítása, elfogadja. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérem, hogy aki a gazdasági programot ezzel a módosító javaslattal 
együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 27/2015. (II. 25.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019 közötti i dőszakra szóló gazdasági programjáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre és az azt követő időszakra szóló gazdasági 
programját a módosítással együtt elfogadja.  

3. Napirendi pont: A civil szervezetek támogatási r endszerének átalakítása   

Kmetty Károly polgármester: Valamennyi bizottság tárgyalta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Dr. Balog András Levente megkeresett telefonon és kérte, 
jelezzem, hogy a felsorolásból hiányzik, hogy emberi és állampolgári jogok védelme. Amennyiben ez 
így marad, akkor a Veritas Alapítvány nem tud pályázni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mindenképpen bele kell venni ezt a kiegészítést az 1. § (2) 
bekezdésének a felsorolásába, az előterjesztő is támogatja ezt. 

Benedek Éva képvisel ő: Van még esetleg olyan civil szervezet amiről nem tudunk? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szerintem megfelelő módon lefedi az összes területet, de ha van még 
javaslat, akkor kiegészíthetjük a felsorolást.  

Cserepka András képvisel ő: Én már a bizottsági ülésen is jeleztem, hogy szerencsés lenne, minél 
szélesebb körben, a megfelelő jogi érvekkel alátámasztva kommunikálni, hogy miért is változott a civil 
szervezetek támogatási rendszere. Egy kérdésem is lenne a jogalkotás szabályainak változásával 
kapcsolatban. A jelenlegi szabályozás szerint, hogyan működik, meg kell határozni a hatályát? Ebben 
a rendeletben ezt nem láttam. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az 1. § lefedi. 

Cserepka András képvisel ő: Az általános részt? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. Az időbeni hatály, a kihirdetést követően lép hatályba, a területi 
pedig, ahogy le van írva, az Önkormányzat közigazgatási területén működő, és a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba vett civil szervezetekre vonatkozik. 

Cserepka András képvisel ő: Még egy kérdésem lenne, az egyházi támogatással kapcsolatban. Ezt 
a központi szabályozás jelenleg szétválasztja. Nem szeretném, ha az egyházak úgy éreznék, hogy 
elfelejtkeztünk róluk. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az elszámolásukon a szerződésben kell majd rögzíteni az elszámolási 
szabályokat. A honlapon rövid összefoglalót fogunk megjeleníteni, ha elfogadásra kerül ez a rendelet 
és a pályázat is kiírásra kerül. A pályázati kiírásban megjelentettük az elérhetőségeimet. Az 
egyházakra ez a rendelet nem vonatkozik. 

Kmetty Károly polgármester : Egyéb kérdés? Az előzőleg kivett d) pontot, vissza kell helyezni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Küldtünk egy anyagot a módosításokkal együtt. Elfogadásra került a 
bizottsági ülésen, hogy pályázati kiírásból vegyük ki a 4. d) pontot. Azonban, még egyszer 
ellenőriztem, és a törvényi szabályozásban ez a szöveg benne van. A törvény azt írja elő, hogy az 
önkormányzat szigorúbb szabályokat megállapíthat, de megengedőbb szabályokat nem. Ezért ezt 
benne kell hagyni. Akit érint azzal felvettem a kapcsolatot, lesz megoldás. A pályázatot az nyújtja be, 
aki akarja, azt megtiltani senkinek nem tudjuk, de a döntésnél a megfelelő eljárási szabályokat fogjuk 
alkalmazni. Törekszünk arra, hogy senkinek ne legyen ebből problémája. 

Benedek Éva bizottsági elnök : A Humánügyi Bizottsági ülésen azzal a módosítással fogadtuk el, 
hogy az elszámolás határidejét január 15-re, az ellenőrzés február 28-ra módosul. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az elszámolás határidejéről kell szavazni. Ez január 15. és február 28. 
kell, hogy legyen. Át kell vezetni mind a rendeleten, a pályázati kiírásban és a támogatási 
szerződésben is. Minden bizottság támogatja, hogy a 8-as pont a pályázati kiírásban elhagyásra 
kerüljön, valamint hogy március 26.  15.00. a benyújtási határidő, hogy a 8 napos határidő 5 napra 
módosul. Számlák elszámolásánál kötelező a fénymásolás előtte és utána is ugyanazzal a szöveggel. 
Aláírás és dátum kell a számlákra. Koherens legyen a támogatási szerződésben leírt szöveg a 
rendeletben leírt szöveggel. A pályázati felhívást a civil szervezetek adatbázisában szereplőknek e-
mailen is el kell küldeni.  A támogatásról szóló döntést a magyar nyelvtani szabályoknak megfelelően 
kell szerepeltetni. Ezek az összegzett módosítások. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki egyetért azzal, hogy az előzőekben elhangzottak szerint a 
dátumok módosítva legyenek mindhárom anyagban, tehát az elszámolás határideje január 15., az 
ellenőrzésé pedig február 28. legyen kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 28/2015. (II. 25.) számú határozata a  
civil szervezetek rendelettervezetének módosításáró l 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító javaslatot, mely szerint az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 11. § (1) bekezdésében a tárgyév december 31-éig 
dátum a tárgyévet követő év január 15-éig dátumra módosuljon, a (3) bekezdésben szereplő február 
15. pedig február 28-ra módosuljon és ez a módosítás az előterjesztésben szereplő pályázati 
kiírásban és a szerződés-tervezet szövegében is kerüljön átvezetésre, elfogadja.  

Kmetty Károly polgármester : Aki a rendelet tervezetet az előbb elfogadott módosítással elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 8 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rende lete 
a civil szervezetek támogatási rendjér ől (A rendelet a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 

Kmetty Károly polgármester: Aki a pályázat kiírásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 29/2015. (II. 25.) számú határozata a  
civil szervezetek támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot hirdet a településen 
székhellyel rendelkező és működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli 
önkormányzati támogatásra. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
Pályázati felhívást tegye közzé. 

4. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Őrbottyáni Hírmondó kiadására 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az 5. pontban úgy szólna az első mondat, hogy az ajánlattevő 
készítsen komplett ajánlatot a Hírmondó kiadására és szerkesztésére, az ajánlattevő tegyen javaslatot 
a hirdetési díjakra, a Hírmondóban megjelenő hirdetések bevétele 50-50%-ban illeti meg az 
ajánlattevőt és az Önkormányzatot. A 12 oldnak a településről kell szólnia pont 8 oldalra módosult a 
határozati javaslat szövege szerint. A testületi ülésen megnevezésre kerülnek azok, akiket a felhívás 
érdekel. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: A Veritas Alapítvány jelezte, hogy szeretne meghívást 
kérni a pályázat kiírása után.  

Cserepka András képvisel ő: Mi indokolta a 12 oldalról 8 oldalra történő csökkentést? Miről fog szólni 
a másik négy oldal? Jó lenne, ha azon a 4 oldalon helyi jellegű hirdetések jelennének meg. Központi 
jellegű hírek, Járási Hivatal, helyi szervek, központi szervek valamilyen információt bocsáthatnak itt 
közre. Azt gondolom, hogy ez a 12 oldal a településről kell, hogy szóljon. 

Kmetty Károly polgármester : Én úgy értelmeztem, hogy legalább 8 oldal fog a településről szólni. 

Dékány András képvisel ő: Tekintsük evidenciának, hogy a városért és a városról szóló kiadványra 
keresünk kivitelezőt. A szerződésben részletezhetjük, hogy mit gondolunk, mit tekintünk primer, a 
várost érintő, közérdekű információnak.  
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Pl. tűzgyújtási tilalom, Zöld Híd Kft. stb. a reklám jellegű megjelenéseket, úgyis egyértelműsíteni fogja 
a szerződés. Az ajánlattevő készítsen teljes ajánlatot a Hírmondó Szerkesztésére és a Hírek 
tartalommal való feltöltésére. Ahhoz a bekezdéshez, ahol azt írja, hogy a lakosság számára 
olvasmányos, érthető módon készüljön, tegyünk be egy pontot, miszerint elektronikus módon is közzé 
tehető legyen. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudom, hogy ezt bele kell-e tenni? 

Dékány András képvisel ő: Ez csak egy javaslat.  

Kmetty Károly polgármester : Van-e esetleg más javaslat? 

Benedek Éva képvisel ő: A legalább 8-at nem írjuk bele? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Legalább 8 oldal. 

Cserepka András képvisel ő: Ne állj el a javaslatodtól András, miszerint olyan formában készüljön, 
hogy közzé tehető legyen honlapon.  Elképzelhető, hogy ha ezt nem rögzítjük, ha nem hozzuk 
tudomására az ajánlattevőnek, csak nyomdáztatni fogja az újságot és nekünk kell vele bajlódni. 

Kmetty Károly polgármester:  Ügyelni kell erre, vagy meg kell követelni. 

Dékány András képvisel ő: Készítés során legyen követelmény az elektronikus közzététel 
biztosítása. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha mindenki egyetért egy szavazással dönthetnénk. Felolvasnám az 
egész pontot és arról dönthet a testület. Ajánlattevő készítsen komplett t ajánlatot a Hírmondó 
kiadására és szerkesztésér. Tegyen javaslatot a hirdetési díjakra. Az Őrbottyáni Hírmondóban 
megjelent hirdetések bevételei 50-50%-ban illeti meg ajánlattevőt és Önkormányzatot. Az ajánlattevő 
tegyen javaslatot a 12 oldalas színes újság szerkezetére, állandó rovataira. Legalább 8 oldalnak a 
településről kell szólnia és biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékoztatást a lakosság számára, 
olvasmányos érthető nyelven. A készítés során követelmény az elektronikus közzététel biztosítása. A 
terjesztést továbbra is Őrbottyán város Önkormányzata szervezi, Hírmondó darabszáma 3000 db a 
szerződés határozatlan időre szól, 60 napos felmondási idővel. Az ajánlattevő mutassa be referenciáit, 
és készítsen tervet, terveket a leendő újságról. 

Kmetty Károly polgármester:  Arról kell szavaznunk, hogy az ötös pont ilyen irányú módosítását 
elfogadja-e a testület. Aki az 5-ös pont ilyen jellegű módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezte.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 30/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Őrbottyáni Hírmondó pályázati kiírásával kapcsolatos an 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 5. pontot az alábbiak 
szerint módosítja:  

5.) Az ajánlattevő készítsen komplett ajánlatot a Hírmondó kiadására és szerkesztésére. Az 
ajánlattevő tegyen javaslatot a hirdetési díjakra.  Az Őrbottyáni Hírmondóban megjelenő hirdetések 
bevétele az önkormányzatot és az ajánlattevőt 50-50%-ban illeti meg. Az ajánlattevő tegyen javaslatot 
a 12 oldalas színes újság szerkezetére, állandó rovataira. 8 oldalnak a településről kell szólnia és 
biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékoztatást a lakosság számára olvasmányos, érhető nyelven. A 
készítés során követelmény az elektronikus közzététel biztosítása. A terjesztést továbbra is Őrbottyán 
Város Önkormányzata szervezi. Hírmondó darabszáma: 3000 darab. A szerződés határozatlan időre 
szól, 60 napos felmondási idővel. Az ajánlattevő mutassa be referenciáit és készítsen a leendő 
önkormányzati újságról tervet/ terveket. 

Kmetty Károly polgármester: Következő szavazásunknál, ki kell tölteni a 6-os pontot tartalommal.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Megnéztük, hogy a Veresi Krónikákat ki szerkeszti ő egy 
magánszemély, Kovács Péter. Valamint utánanéztem annak is, hogy a korábbi pályázat során kik 
kerültek meghívásra.  

Kmetty Károly polgármester : Jelen pillanatban 4 meghívottunk van. Kérdezem a képviselő-
testületet, hogy a 6.) pontot a következő 4 meghívottal elfogadja-e: Arteries Studio Kft., Maros Torony 
Kft.,Veresi Krónika főszerkesztője Kovács Péter, Veritas Jogvédő Kommunikációs és 
Településfejlesztési Alapítvány 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 31/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Őrbottyáni Hírmondó pályázati kiírásával kapcsolatos an 

A képviselő-testület a határozati javaslat 6. pontját az alábbiak szerint fogadja el: Az előterjesztés 2. 
mellékletét képező pályázati felhívás kerüljön kiküldésre az alábbi meghívottaknak:  

a) Arteries Studio Kft. 

b) Maros Torony Kft. 

c) Veresi Krónika főszerkesztője Kovács Péter 

d) Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési 
Alapítvány 

Kmetty Károly polgármester:  Kérem, hogy aki a határozati javaslatot az előbbi módosításokkal 
együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 32/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével ka pcsolatosan 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

1.. Az Őrbottyáni Hírmondó kiadására és szerkesztésére meghívásos eljárással választja ki a 
szolgáltatót.  

2.. Felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak megfelelően a felhívást küldje ki. 

3.. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.  
4.. A Képviselő-testület ülésén a meghívott ajánlattevők mutassák be pályázati anyagukat, 

referenciájukat az újság szerkesztése tekintetében.  A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell 
az újság szerkesztésének és kiadásának teljes költségét.  

5.. Az ajánlattevő készítsen komplett ajánlatot a Hírmondó kiadására és szerkesztésére. Az 
ajánlattevő tegyen javaslatot a hirdetési díjakra.  Az Őrbottyáni Hírmondóban megjelenő 
hirdetések bevétele az önkormányzatot és az ajánlattevőt 50-50%-ban illeti meg. Az 
ajánlattevő tegyen javaslatot a 12 oldalas színes újság szerkezetére, állandó rovataira. 8 
oldalnak a településről kell szólnia és biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékoztatást a 
lakosság számára olvasmányos, érhető nyelven. A készítés során követelmény az 
elektronikus közzététel biztosítása. A terjesztést továbbra is Őrbottyán Város Önkormányzata 
szervezi. Hírmondó darabszáma: 3000 darab. A szerződés határozatlan időre szól, 60 napos 
felmondási idővel. Az ajánlattevő mutassa be referenciáit és készítsen a leendő 
önkormányzati újságról tervet/ terveket. 

6.. Az előterjesztés 2. mellékletét képező pályázati felhívás kerüljön kiküldésre az alábbi 
meghívottaknak:  

e) Arteries Studio Kft. 

f) Maros Torony Kft. 

g) Veresi Krónika főszerkesztője Kovács Péter 

h) Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési 
Alapítvány 

Az ajánlattételi felhívás elektronikus úton történő kiküldésének 
határideje: 2015. február 27.   

5. Napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a szociális ellátásokról 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta az Ügyrendi, a Pénzügyi és Humánügyi Bizottság is. 
Megkérném a bizottsági elnököket, hogy ismertessék javaslataikat. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Ügyrendi Bizottság a szociális ellátásokról szóló rendeletet 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
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Kiss László képvisel ő: Ügyrendi Bizottság a szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadásra 
javasolja. 

Benedek Éva képvisel ő: Humánügyi Bizottság a szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadásra 
javasolja azzal a módosítással, hogy a szociális étkeztetés felső határát 300%-ban határozza meg. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Annyi kiegészítést tettünk, hogy átvezettük a szójavításokat. – lásd 
támogatások.  Kitöltésre került a melléklet, aminek a középső sorából kimaradtak a számok, ezeket 
pótoltam. Megállapítottuk a térítési díjakat, melyek a költségvetésben ezen összegek szerint lettek 
betervezve. 7. § 4-es bekezdést pontosítottunk. Szakmailag jelezték a kolléganők, hogy a 
megállapításra kell hivatkozni. Átvezettem a 14. §-ban a tartósan beteg nagykorú hozzátartozó 
ápolására vonatkozó szabályokat. 80 % került meghatározásra, átadási díjnak fog minősülni. Jogosult 
lesz tb-re és szolgálati időre. Ennek a többlete, már be lett építve a költségvetésbe is. Beépítettük a 
felső határt, az öregségi nyugdíj mindenkori 300% alatti havi jövedelemnél vehető igénybe a szociális 
étkeztetés. A 2-es melléklettel kapcsolatban kihúzásra került a tájékoztató rész, ez le van szabályozva 
magasabb szintű jogszabályban. A 3-as melléklet újonnan került a testület elé, reményeim szerint a jó 
adatokat tartalmazza szakmailag és pénzügyileg megalapozottak.  

(Lehoczky Enikő képviselő 13:53 perckor megérkezett, a képviselő-testület 9 fővel van jelen.) 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Másképp kell kiszámolni a gyerekétkeztetést, mint a szociális étkeztetést. 
Igyekeztünk egységes megoldást találni, így lettek lebontva intézményi illetve személyi térítési díjra. 
Az intézményi díjat a fenntartónak kell megállapítania. Mivel nincs önálló intézményünk, úgy tartottuk 
jónak, hogy erről a fenntartó, az Önkormányzat rendelkezzen.  

Kmetty Károly polgármester : Kérdése van még valakinek? 

Javaslat, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester : Aki az imént elhangzott módosító javaslatokat 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 33/2015. (II. 25.) számú határozata a  
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rend elet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
rendelet módosításait: 

• „ellátás” fogalom helyett „támogatás” fogalom használatát a rendeletben, 
• az ápolási támogatás mértéke a központi költségvetésben megállapított ápolási díj 80%-a 

legyen, 
• az étkeztetésre való jogosultság felső jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-a legyen, 
• a gyermekétkeztetés és a szociális alapszolgáltatások térítési díját a 3. melléklet szerint 

 

elfogadja. 

Kmetty Károly polgármester : Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 9 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rende lete 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól (A rende let a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 

6. Napirendi pont: A hulladékgazdálkodásról szóló r endelet módosítása  

Kmetty Károly polgármester:  A napirendet tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a hulladékgazdálkodásról szóló 
rendeletet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság is hasonlóképpen elfogadásra javasolta.  

Kmetty Károly polgármester: Megkérdezném, hogy van- e ezzel kapcsolatban észrevétel? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő elhagyta a termet, a képviselő-testület 8 fővel van jelen. 

Kmetty Károly polgármester: Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 8 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rende lete 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról 
szóló 13/2013. ( VII. 23.) önkormányzati rendeletén ek módosításáról (A rendelet a jegyz őkönyv 
mellékletét képezi.) 

7. Napirendi pont: Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója 

Kmetty Károly polgármester: A Humánügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
napirendet. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. 

Cserepka András képvisel ő: A bizottsági ülésen tettem egy kiegészítést a határozathoz. Az hivatal 
vezetésének ész munkatársainak a munkáját szeretném megköszönni.  

Kmetty Károly polgármester:  Feltenném szavazásra a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 34/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáró l 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi munkájáról elfogadja.  

(Csernákné Szoboszlai Szilvia 13:58 perckor visszaérkezett, a képviselő-testület 9 fővel van jelen.) 

8. Napirendi pont: Az alpolgármester 2014. évi besz ámolója  

Kmetty Károly polgármester : Aki az alpolgármester 2014. évi beszámolóját 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 35/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
alpolgármester 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

9. Napirendi pont: A Humánügyi Bizottság 2014. évi beszámolója  

Kmetty Károly polgármester : Aki A Humánügyi Bizottság 2014. évi beszámolóját 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 36/2015. (II. 25.) számú határozata 
Humánügyi Bizottság beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

10. Napirendi pont: A Kulturális és Sport Bizottság  2014. évi beszámolója  

Kiss László bizottsági elnök : A bizottság elfogadásra javasolja a Kulturális és Sport Bizottság 
beszámolóját. Köszönjük az Bizottság tagjainak a munkáját, Képviselő-testület és a Hivatal 
apparátusának segítségét. 
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Kmetty Károly polgármester : Aki a Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi beszámolóját 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 37/2015. (II. 25.) számú határozata a  
Kulturális és Sport Bizottság beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Kulturális és Sport Bizottság tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.  

11. Napirendi pont: A Pénzügyi és Településfejleszt ési Bizottság 2014. évi beszámolója  

Lehoczky Enik ő bizottsági elnök : Annyi változás történt, hogy október 26-tól, december 31-ig tart a 
beszámoló időszak. Ezt a módosítást fogadta el az Ügyrendi bizottság, ezzel a módosítással javasolta 
elfogadásra a képviselő testületnek. Köszönöm a bizottság és hivatal munkáját. 

Kmetty Károly polgármester : Aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. évi 
beszámolóját 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 38/2015. (II. 25.) számú határozata a  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámol ójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

12. Napirendi pont: Az Ügyrendi Bizottság 2014. évi  beszámolója  

Kmetty Károly polgármester : Aki az Ügyrendi Bizottság 2014. évi beszámolóját 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 39/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Ügyrendi Bizottság beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

13. Napirendi pont: Egyebek 

Kmetty Károly polgármester : Egyebek napirendhez van-e valakinek hozzászólása? 

Dékány András képvisel ő: Az én képviselői tevékenységem elé akadály gördült, mert adótartozást 
mutatott ki az adóhivatal tévedéséből a folyószámlámon. Február 10-ei jogerős határozat alapján 140 
971 Ft késedelmi pótlékot állapítottak meg. 2014. november 17-ei esedékességgel töröltettem, 
valamint a késedelmi pótlékról a nullás igazolást is bemutattam. A hivatal jogszabályára hivatkozik és 
elnézést kért a tévedésért. A NAV-nál március 11-én esedékes a frissítés. Ha bárkinek 
kellemetlenséget okoztam, nagyon sajnálom. Önhibámon kívül és akaratom ellenére történt ez az 
incidens. Remélem, hogy mihamarabb rendeződni fog. 

Szabó István alpolgármester : Én egy elvi beleegyezést szeretnék kérni a testülettől. Említettem, 
amikor az informális ülésen a termelői piac megnyitásáról értekeztünk, hogy a szervezők arra kértek, 
hogy jelentkezők felé egy szándéknyilatkozat tegyünk. Ebben az állna, hogy őstermelők, kistermelők, 
készítők és kézművesek jelentkezését várjuk. Érdeklődni Csomó Tamásnál lehet. A márciusi rendes 
ülésre összeáll ez a dolog. Addig is egy felmérést készítenének, hogy kiket érdekelne ez a lehetőség. 
Ha a testület ezt támogatná, a honlapra fel lehetne tenni, a szerveződés tovább folytatódhatna. 
Reményeim szerint a bizottsági ülésre már egy komoly listával jöhetne a szervező. Amikor a 
szervezők jelentkeznek, fel lehet tenni a kérdést nekik, hogy miben gondolkodnak, illetve felmérést is 
lehetne végezni. Azonban a testület beleegyezése nélkül nem akartunk ezzel elkezdeni foglalkozni. 
Ehhez kérném a testület támogatását.  

Dékány András képvisel ő: Rögzíteni kellene, hogy mire is szerveződhetne. A közegészségügyi, 
állategészségügyi szempontra figyelemmel kell lenni. A jogszabály feltételeinek meg kell felelni és ezt 
ismertetni kell. 
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Benedek Éva  képvisel ő: Ki és hol akar termelői piacot szervezni?  

Szabó István alpolgármester : Az Önkormányzatnak a területet kell biztosítani. Én a Sós-árokról 
beszéltem, de itt nem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek (WC, vizes blokk). A bevált gyakorlat 
szerint a kistermelői piacok úgy működnek, hogy egy tanács áll föl, aki szigorú szabályok szerint 
engedi be az árut. Kiszely Zoltán úr által biztosított feltételrendszerrel a szervező már ismerkedik és 
ennek tükrében lehet tovább lépni. 

Cserepka András képvisel ő: Két ügyrendi felvetésem van. 1) ha meghívunk külsős vendéget, 
biztosítsuk a kényelmét. 

2) a gazdasági fejlesztési napirend programjának kapcsán merült fel bennem még kérdés. Ebben több 
olyan pontatlanság is szerepel, ami azt gondolom, hogy nem lenne jó, ha így maradna. Az egyik 
bizottsági ülésen elmondtam, hogy téves az a bekezdés, miszerint a Vácbottyáni temetőnek a 
tulajdonjogi rendezését el kellene kezdeni. A ravatalozó sorsán nincs mit tisztázni. Ha az ingatlan 
nyilvántartásnál hiba történt, akkor itt csak az anyagokat kell pótolni. Kérem ezt tisztázni. A másik az, 
hogy úgy gondolom, jelenlegi vízelvezető rendszert az iskolától az ABC-ig, a jövőben is szükséges 
úgy kell felújítani, hogy szakaszonként akár beköthető legyen a jelenlegi rendszerbe vagy a jelenlegi 
árokrendszert kell javítani. Így kapunk bizonyos területet a járda és a közút között.  Pénzügyi 
számszaki jellegű észrevételem pedig az, hogy a 2010-től napjainkig furcsák és zavaróak a személyi, 
dologi kiadások. Igaz hogy a % arányok csökkentek 21 %-ra de ennek az indokát is meg kellene 
nézni. Az egyik egy szerkezeti változás volt, a másiknál pedig a hasonlósági arány elég szerencsétlen. 
Ezt mindig az éves költségvetés eredményéhez mérjük. Így ne jelenjen meg, mert egy külsős 
személynek ez érthetetlen.  

Kmetty Károly polgármester : Az alpolgármester úr kérdéséhez térjünk vissza. Lenne-e valakinek 
hozzászólása ehhez a témához?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester: Amennyiben nincsen észrevétel, megkérdezném a képviselőket, hogy 
ki az, aki az elvi hozzájárulást megadná az előkészítéshez. Úgy látom, hogy a többség támogatja ezt 
a kérdést, mivel 7 képviselő is támogatja.  

Kollár Sándor képvisel ő: A helyszínnel kapcsolatban vannak aggályaim.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Jelezném még, hogy a vállalkozói fórum szervezése megtörtént a Hivatal 
közreműködésével, akinek a munkáját ezúton szeretném megköszönni. Kiküldésre kerültek a levelek 
a vállalkozóknak, ami tartalmazott egy visszajelző és egy adategyeztető dokumentumot.  

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: A gazdasági programban szereplő pénzügyi adatokat a pénzügytől 
kaptuk meg, a pénzügy adatai kerültek feltüntetésre, ami pedig az Állami Számvevőszéknek leadott és 
ellenőrzött adatok alapján készült. A temetővel kapcsolatban az én legutolsó információm, hogy 
magával az épülettel kapcsolatban az igaz, hogy az Önkormányzat építette az új ravatalozót. Azonban 
a tulajdonjogot tisztázni kell, ugyanis vita kerekedett arról, hogy egyrészt nincs átvezetve és maga az 
épület az egyházé volt. Nekem ezek voltak az utolsó információim. A Rákóczi út rekonstrukciója a 
gazdasági programban összegszerűen szerepel.  

Szabó István alpolgármester:  A gazdasági program egy terv ezt nem szabad elfelejteni. Minden 
fejlesztés előtt tárgyalni fogunk erről. Nem tartom érdemesnek arra, hogy minden részletbe 
belemenjünk. Ezeket az irányelveket kell, hogy támogassuk. 

Kmetty Károly polgármester:  A jövő heti bizottsági ülések időpontját meg kellene határoznunk: 

Pénzügyi Bizottság: 2015.03.03. 16.30. Együttes Hum án – Kulturális és Sport Bizottság 
2015.03.03. 14.00. Ügyrendi Bizottság: 2015.03.03. 8.00. Képvisel ő – testület: 2015.03.05. 16.00. 

Kmetty Károly polgármester:  Még egy bejelenteni valóm lenne, 2015.03. 09. és 2015. 03. 14. között 
szabadságon leszek, alpolgármester úr fog helyettesíteni. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a rendes 
ülést 14.43. perckor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

Dékány András 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


