
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. március 25-én szerdán  09:00 órakor 

tartott rendes ülésének 

Jegyzőkönyve 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete a közterületek elnevezésér ől és a házszám-megállapítás szabályairól 
54/2015. (III 25.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
55/2015. (III. 25.) számú határozata a napirendi po ntokról 
56/2015. (III. 25.) számú határozata a Váci Rend őrkapitányság 2014. évi beszámolójáról 57/2015. 
(III. 25.) számú határozata a Pest Megyei Katasztró favédelmi Igazgatóság Gödöll ő 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöll ő Hivatásos T űzoltó-parancsnokság 2014. évi 
beszámolójáról  
58/2015. (III. 25.) számú határozata a településren dezési eszközök teljes felülvizsgálatának 
munkaközi egyeztetési dokumentációjáról 
59/2015. (III. 25.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról 
60/2015. (III. 25.) számú határozata a 2015. évi Ha rangok Napja programról 
61/2015. (III. 25.) számú határozata a 2015. évi kö zbeszerzési tervr ől 
62/2015. (III. 25.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az 
ingatlanok számozásával kapcsolatos részletes konce pciójáról 
63/2015 (III.25.) számú határozata a közterületek e lnevezésének és a házszám megállapításának 
szabályairól szóló rendelet-tervezet módosításáról 
64/2015. (III. 25.) számú határozata a mezei őrszolgálat létrehozásáról 
65/2015. (III. 25.) számú határozata az Egészségköz pont létrehozásával kapcsolatosan a 
fogorvossal történ ő tárgyalásról  
66/2015 (III.25.) számú határozata a polgármesteri beszámolóról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én szerdán 09:00 
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 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra   aljegyző 
 Szoboszlai Józsefné  élelmezésvezető 
 Lévainé Apagyi Erika  külső bizottsági tag 
 Latorovszky Gábor   váci rendőrkapitány 
 Fábián István   tűzoltó alezredes 
 Pintér Mihály   tűzoltó alezredes 
 Tóth Béla 
 Dr. Horváth Imre   őrsparancsnok 
 Molnár József   őrsparancsnok-helyettes 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő   képviselő 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 
fővel van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
Napirend előtti pontunk a képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások lenne, de kérném a testület 
tagjait, hogy a meghívott vendégeinket ne tartsuk fel, csak abban az esetben éljünk ezzel a 
lehetőséggel, ha van valamilyen életbevágó dologról van szó. Amennyiben nincs sürgős dologról szó, 
úgy egyebek napirendi pontban térjünk ki ezekre.  
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Szintén napirend előtti pont a polgármesteri beszámoló, amit sajnos nem kaptak meg, informatikai 
probléma miatt. Úgy gondolom, hogy erre is az egyebek napirendben térjünk ki. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére Benedek Éva képviselőt javaslom. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 54/2015. (III 25.) számú határozata a  
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 25-én 09:00 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva képviselő asszonyt választja.  

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

1. A Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója a 2014. évről 

2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2014. évről  

3. A településrendezési eszközök felülvizsgálata  

4. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2014. évi tevékenységről  

5. 2015. évi Harangok Napja program 

6. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

7. Házszámozás koncepciójának elfogadása  

8. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól  

9. A mezei őrszolgálat létrehozása  

10. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

1. Hírmondó pályázat elbírálása 

Kmetty Károly polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. Aki a napirendeket 
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 55/2015. (III. 25.) számú határozata a 
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 25-én 09.00 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója 
a 2014. évről 

2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2014. évről  

3. A településrendezési eszközök felülvizsgálata  

4. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2014. évi 
tevékenységről  

5. 2015. évi Harangok Napja program 

6. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

7. Házszámozás koncepciójának elfogadása  

8. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének 
és a házszám megállapításának szabályairól  

9. A mezei őrszolgálat létrehozása  

10. Egyebek 
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Zárt ülés keretében: 

1. Hírmondó pályázat elbírálása 

1. napirendi pont: Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2014. 
évről 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e szóbeli kiegészítése Latorovszky Gábor váci kapitányság 
vezetőnek? 

Latorovszky Gábor rend őr-alezredes:  A Váci Rendőrkapitányság elmondhatja, hogy a 2014-es 
feladatait, célkitűzéseit teljesítette. Egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon fontos kérdés a 
migráció kérdése. Magyarországon elég nagy a menekültek száma, Magyarországot tranzit 
útvonalnak szeretnék használni Németország irányába. Több száz menekültet állítottunk elő. 
Elsősorban a nemzetközi vonatok érintettek ebben. Azért kell erről itt is beszélni, mert a nemzetközi 
vonatok ellenőrzése miatt elkerülik ezeket és a személyszállító vonatokat használják. Azok a 
migránsok, akik regisztráltak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál szabadon mozoghatnak 
országon belül. Amíg belföldön utaznak, nem követnek el bűncselekményt, ezáltal nincsen intézkedési 
kötelezettség sem.  Beszélni kell erről mindenütt. Két dolgot még kiemelnék: nemzetközi közutunk, az 
M2 autóút, ennek ellenőrzésével járó feladatok egy részét átvettük, ami az EU díj ellenőrzését jelenti, 
a 3500 kg-ot meghaladó teherautók esetében. Majd valamikor átvesszük nagy valószínűséggel a 
személygépkocsik és az útdíj ellenőrzését is. A 19 megyés szolgálatot, megfelelő pénzügyi forrással 
tudtuk biztosítani, hogy minél nagyobb számban jelen lehessünk. Ez hozzájárult ahhoz, hogy 
összességében és Őrbottyán városában is csökkent a bűncselekmények száma. A városból is sokan 
járnak Vácra tanulni. Sikernek könyvelem el, hogy két bűnmegelőzési tanácsadó kollégát el tudtunk 
arra különíteni, hogy szolgálatot láthassanak el öt váci középiskolában is. Az elmúlt egy év 
tapasztalata alapján, ez igen nagy előrelépést jelentett. A másik nagy ág az időskorúak sértetté 
válásának megelőzése. Pont tegnap volt lehetőségem megnyitni egy kommunikációs tréninget, amit 
szintén Vácon szerveztek meg. Az egyházak képviselőin keresztül is és nyugdíjas találkozókon is 
próbálunk nyitni az idősek felé. Egyre több bejelentés érkezik az idősebbek felől. A 3. kategória egy 
általános kategória, a gépjárművek feltörése. Ezek azért is valósulhattak meg, mert az értékeket 
benne hagytuk a gépjárműben. Ezt is már sokan megértették. Az eredményességet tekintve 
főkapitány úr az évértékelőt jónak tartotta, egyes kategóriában kiemelt bennünket. A 
hiányosságainkon javítanunk kell, de ezek reális célok. Ki szoktam hangsúlyozni, hogy nem 
rendelkezünk fogdával. Annyiban van szerencsénk, hogy az előzetes letartoztatások többsége a váci 
büntetési végrehajtási intézetben megvalósulhat. Minimális létszámhiányt görgetünk csak magunk 
előtt, 95 %-os fölött van a feltöltöttségünk. A korábbi évekhez mérten ez jó szám. A körzeti megbízott 
státuszunk 100 %-os feltöltöttséget élvez. Tudjuk biztosítani azt, hogy az idő 75 %-át közterületen 
töltsék rendőreink. A közlekedési balesetek helyzete emelkedő tendenciát mutat, a halálos balesetek 
száma ugyanannyi volt, ebben nem sikerült javulást elérni. Bízom benne, hogy ez az év ebben is hoz 
javulást. Emelkedett az ittas balesetet okozó sofőrök száma. Folyamatosan fokozott ellenőrzéseket 
hajtunk végre. Mi is megkaptuk az új sebességmérő készüléket, amit igyekszünk a legnagyobb 
kihasználtsággal működtetni. Igyekszünk mind a 35 településünket lefedni vele és olyan helyekre 
próbáljuk fókuszálni, amely gócpont. Az igazgatásrendészet vonatkozásában tartalmas írott anyag 
került kibocsátásra, ezt külön nem szeretném indokolni. Ami itt is plusz feladat, az a helyszín bírság 
végrehajtása, itt több ezres tételről kell beszélni. Szeretném megköszönni a testületnek az 
együttműködést. A jövőben is ezen az úton szeretnénk tovább haladni. 

Dr. Horváth Imre őrsparancsnok:  Két dologgal szeretném kiegészíteni a bizottsági ülésen 
elhangozottakat. Rajta vagyunk azon, hogy az ittas vezetést visszaszorítsuk. A traffipaxot igénybe 
vesszük a kapitányságról. Szeretném megköszönni a polgárőrség munkáját. Statisztikánk szerint, 
csökkent a bűncselekmények száma, amely nagyrészt a polgárőri munkának is köszönhető. 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a beszámolót, így átadnám a szót 
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnöknek. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a beszámolót. Átadásra kerül egy új gépjármű, ami remélhetőleg segíteni fogja a 
munkájukat és hatékonyságukat. A beszámoló nagyon részletes, minden egyes bűncselekményre 
kitér. Látható, hogy csökken ezeknek a száma. Ehhez csak gratulálni tudok. 
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Benedek Éva képvisel ő: Én is szeretném az iskola részéről megköszönni az együttműködést.  

Cserepka András képvisel ő: Köszönjük a szóbeli tájékoztatót. Az elmúlt évek hasonló beszámolói 
alapján sikerült elérni, hogy az őrbottyáni rendőrőrs működési területe jelentősen lecsökkent és 
szervezeti változás is történt. Van-e valamilyen kézzelfogható eredménye ennek? Visszaigazol 
bennünket ez az állandó nyüstölés, hogy valamilyen változásnak kell történnie? Volt-e ennek 
valamilyen hatása, változott-e a személyi állomány létszámára? A megyei vezetésnek van-e kialakult 
álláspontja, ezzel kapcsolatban? 

Latorovszky Gábor rend őr-alezredes:  Igen, azt gondolom, hogy mindenféleképpen 
visszaigazolódott. Tekintettel arra, hogy ha kicsit visszatekintünk a múltba, akkor látjuk, hogy az 
őrbottyáni rendőrőrshöz 12 település tartozott. Pár évvel ezelőtt a távol eső települések leválasztásra 
kerültek. 2013 szeptemberében leválasztottuk azt a kieső részt, amelyet Vácon keresztül vagy 
Gödöllőn keresztül tudtak csak megközelíteni. Az őrs létszáma mindeközben jelentősen nem 
csökkent, a közterületen töltött óraszámok megnövekedtek, ami hozzájárult a pozitív eredményekhez. 
Csökkenő bűncselekmény számokat is el tudtuk érni. Másik kérdés, hogy kicsit létszámdeficittel 
küzdünk. Tavalyi évben kaptunk 13 fő létszámbővítést, akik idén fognak végezni a rendészeti 
szakiskolában. Egy probléma van ezzel kapcsolatban, hogy a 13 főből 3 lakik itt a területünkön, a 
többiek vidéki városokból érkeznek. Őket nehéz lesz megtartani. Az ilyen szintű illetékesség 
csökkentésével, sokkal hatékonyabban fognak tudni feladatot ellátni. Csomád települése sajnos nem 
hozzánk fog tartozni, Váckisújfalut viszont megkapjuk, mint új települést. Sokkal átláthatóbbá tudtuk 
tenni azt a munkát, amelynek most már csak 6 települést kell ellátnia. A területének ilyen szintű 
csökkentésével, sokkal hatékonyabban fogunk működni, amihez az is hozzájárul, hogy nem egy, 
hanem kettő gépkocsival tudják a feladatokat ellátni. Csomád települést Dunakeszi fogja átvenni, 
Váckisújfalu pedig Váchoz fog tartozni. Sokkal könnyebb és átláthatóbb lesz így a munkánk. 

Kmetty Károly polgármester:  További kérdés? Teljesen alátámasztja a beszámolót az, hogy a 
rendőri jelenlét a településen jelentősen megnőtt, ez pedig a lakosság biztonságérzetét jelentősen 
növeli. Ezt köszönjük. Aki elfogadja a Váci Rendőrkapitányság beszámolóját a 2014. évről, 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 56/2015. (III. 25.) számú határozata Váci 
Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Rendőrkapitányság 2014. évi 
tevékenységéről, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja. 

2. napirendi pont: Katasztrófavédelmi Igazgatóság b eszámolója a 2014. évr ől 

Kmetty Károly polgármester: Alezredes úrnak lenne esetleg kiegészítése? 

Fábián István t űzoltó alezredes: Azt a rövid kiegészítést tenném, hogy a 2012-es átalakulási évhez 
viszonyítva a szabadtéri tüzek száma 40 %-kal csökkent. Úgy működhetünk jól illetve jobban, hogy ha 
a lakossággal illetve társszervekkel szorosabb kapcsolatot ápolunk. Két járás tartozik a gödöllői 
kirendeltséghez az aszódi és a gödöllői.  Megalakultak a járási mentőcsoportok, polgárvédelmi 
ellenőrzéseket tartottunk, az ellenőrzések során kimondottan figyeltünk a veszélyes áruszállításra. 
Érzékelhető a fuvarosok részéről is, hogy betartják a veszélyes áruszállításra vonatkozó 
követelményeket. A pest megyei igazgató, illetve a belügyminiszter úr értékelése alapján kiválóan 
teljesítette a katasztrófavédelem helyi szerve a feladatát. 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a beszámolót, átadnám a szót a 
bizottság elnökének. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen felmerült egyik kérdés, hogy van-e igény illetve lehetőség az 
Önök részéről, hogy önkéntesek jelenjenek meg.  

Fábián István t űzoltó alezredes: Van erre szándék, igyekszünk minden segítséget megadni. 
Örömmel vennénk.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Nagyon támogatnám. 
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Fábián István t űzoltó alezredes: Együttműködési megállapodást kell kötnünk. Ha meg vannak a 
személyi és tárgyi lehetőségek, akkor ezt örömmel vesszük. Sőt még egy 40 órás képzést is tudunk 
biztosítani. 

Dékány András képvisel ő: Az a tervezett szervezeti változás, miszerint a katasztrófavédelem 
feladata lesz a kéményseprés, érinti Önöket? Illetve ha igen, akkor a szolgáltatási terület Őrbottyánra 
kiterjed? 

Fábián István t űzoltó alezredes: Elsősorban a kéményseprőknek kell ellátni ezt a feladatot, 
amennyiben ők kevesen lesznek, akkor be fognak minket is vonni. Ez vonatkozik minden településre, 
így Őrbottyánra is. A jövőben várhatóan ingyen és bérmentve kell ezt a feladatot ellátni. 
Veresegyházon sajnos történt a közelmúltban szénmonoxid mérgezés. Itt az volt a gond, hogy 
működés alatt állt a belső kazán és a pára elszívó egyben, ami visszaszívja bizonyos időjárási 
viszonyok esetén a szénmonoxid gázt. A legnagyobb probléma, hogy olyan ablakokat tudnak gyártani, 
amely légmentesen zár. Az égetéssel kapcsolatosan is megvannak a konkrét szabályok. Az új OTSZ 
előírja, hogy ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, tilos az égetés. Az egyéb jogszabály az 
önkormányzati rendelet is, amely megengedheti, hogy a tulajdonos bizonyos napon és időszakban 
égethessen. Azt azonban nem írja le, hogy hogyan kezdheti az égetés. Milyen biztonsági 
berendezésekkel. Egy vízzel teli vödörrel készüljön például, hogy a szél ne fújhassa a tüzet, a 
parazsat a szomszédhoz. Be kell tartani azt a tűzgyújtási időszakot, napot, amelyet az önkormányzat 
megjelölt. Tavaly és tavalyelőtt is sok probléma volt ebből. A szemét szállítással szerencsére Pest 
megyében nincsen gond.  

Benedek Éva képvisel ő: Annyit szeretnék kérni, hogy a beszámolót legközelebb szíveskedjenek úgy 
alakítani, hogy abban láthatóbbak legyenek az Őrbottyánra vonatkozó információk.  

Pintér Mihály t űzoltó alezredes:  A 2012 óta eltelt időszakról rendelkezem statisztikával. 2012-ben 9 
tűzeset és 9 műszaki mentés volt, 2013-ban fölment 22-re és 9-re. Ez tavaly visszaesett 12-re. 
Műszaki mentések nagy része fa kidőlés, szénmonoxid mérgezés gyanúja volt. Sérült és elhunyt 
személy nem volt. Tűzesetek közül 7 db szabadtéri tűz volt itt sem volt sem sérült sem elhunyt.  

Fábián István t űzoltó alezredes:  Kettőség van, a járások és az illetékességi területek között. Kevés 
információ van a kirendeltségen Őrbottyán egyéb dolgairól, egyedül az tűzoltás, műszaki mentés 
tartozik Gödöllőhöz. Így csak a száraz adatokra tudunk támaszkodni.  

Cserepka András képvisel ő: Ezek a kérdések, egyre aktuálisabbak sajnos. Az élet adta 
nehézségeket próbáljuk megoldani. Azt gondolom, hogy a közös munkánkon múlik, hogy hogyan 
fogjuk ezt végrehajtani. Az önkormányzatok miben tudnak majd segíteni ezeknek a kérdéseknek 
megoldásában vagy tolmácsolásában? A mostani gazdasági környezet adja, hogy a jelenlegi fűtési 
módok egyre inkább változnak. Gazdasági szempontokat tartanak szem előtt, olyan kéményeket 
próbálnak vissza állítani, amelyek 21-30 éve nem működtek. Egyre inkább megpróbáljuk megszorítani 
a szabadtéri tűzgyújtásokat, ezért sok esetben a kazánban égetnek el dolgokat. Ismerjük ezeket a 
problémákat. Én örülök neki, hogy ezekkel a kérdésekkel központilag is foglalkozunk és megpróbáljuk 
rendet tenni csak, hogy hogyan, ez a kérdés. A lakosság egyik része egyetértő, a másik nem. A 
kéményseprői tevékenységgel kapcsolatban azt kérem Önöktől, hogy próbálják megértetni a 
kollégákkal, hogy ha kell, akkor az önkormányzatokat próbálják meg maguk mellé állítani, nem 
lebecsülve az eddigi kéményseprői tevékenységet. Önök átveszik a kollégákat, nyilván velük kell majd 
dolgozniuk és én időnként megkérdőjelezem a hozzáértésüket. Azt kérném Önöktől, hogy erre nagyon 
figyeljenek oda. A kollégáik segítsék ezt a fajta tevékenységet. Küszködtünk ezekkel a problémákkal. 
ha kell és tudunk segíteni, várom a jelzést az Önök felől.  

Fábián István t űzoltó alezredes:  A kéményseprő az önkormányzaton keresztül szokta meghirdetni 
az első kéményseprő napot. Másodszor egy személyes értesítőt tesz a postaládába. Ha harmadszor 
sem találja ott, akkor az lenne a leginkább jó megoldás, hogy megkeres bennünket és ad egy listán 
azokról, akiket nem tudott elérni, illetve vegye fel a kapcsolatot és beszéljenek meg időpontot. Ez 
lenne a hivatalos folyamat. A másik, hogy ha a kéményben tűz volt, akkor csak abban az esetben 
lehet újra használni, ha kéményseprő kiadja a szakvéleményét és mi ezt ellenőrizzük. Több száz ilyen 
jellegű problémánk van. Vagy az a probléma, hogy nem tudjuk elérni vagy olyan minőségű a 
kéménye, hogy azt nem lehet engedélyezni. A tulajdonos nem minden esetben tudja anyagilag vállalni 
ennek a javítását. Az új kémény felépítése most 200 ezer Ft-ba kerül. Anyagilag kellene őket 
támogatni, főleg az idősebb lakosokat. Sajnos a mi gyerekeink már nem tudnak fűteni. Olyan is 
előfordul, hogy a szomszéd szobában gyújtanak tüzet. Az iskolákban nem tudom, hogy van-e ezekről 
szól. Jönnek a városok szabadtéri programjai, szeretnénk ezekről is beszélni.  



 

 

 

6

Hogyan próbálják ezeket megszervezni, mi az a minimális elvárás, előírás aminek meg kell lennie 
ezeknél a rendezvényeknél. Sok olyan dolog van,  ami problémát okoz. Vihar, jegesedés stb. Az 
önkormányzat tud segíteni a lakosok tájékoztatásával. Egyedül senki ne égessen.  

Kiss László képvisel ő: Én is szeretném megköszönni a tájékoztatást. Minél kevesebb munkát 
kívánunk területen. Őrbottyánnak új közterület felügyelője van, Gábori Tímea személyében, reméljük, 
hogy ő is segítségükre lesz. 

Kmetty Károly polgármester:  További kérdés van-e? Amennyiben nincsen, szavazásra teszem fel a 
beszámolót, aki elfogadja, 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 57/2015. (III. 25.) számú határozata a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöll ő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöll ő 
Hivatásos T űzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 
beszámoló jelentését megismerte és elfogadja.    

3. napirendi pont: A településrendezési eszközök fe lülvizsgálata 

Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, kérdezem a 
képviselő-testület tagjai, van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? Amennyiben 
nincsen szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, kérem, hogy aki 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 58/2015. ( III. 25.) számú határozata  a 
településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatán ak munkaközi egyeztetési 
dokumentációjáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy határoz, hogy  

a. az Őrbottyán 1322/2, 1328, 1298/1, 309/1, 3243 hrsz. alatti ingatlanokat vegyes intézményi 
terület felhasználási egységbe, és a Vi-1 jelű intézményi építési övezetbe sorolja, 

b. az újonnan beépítésre szánt területek kijelöléséhez szükséges biológiai aktivitásértéket pótló 
erdőterületet az Őrbottyán 0276 hrsz. alatti ingatlan területén jelöli ki, 

c. a PESTTERV Kft. által benyújtott településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának 
munkaközi egyeztetési dokumentációt elfogadja. 

 
4. napirendi pont: A M űvelődési Ház vezet őjének beszámolója a 2014. évi tevékenységér ől 

Kmetty Károly polgármester: Megkérném a Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottsági javaslatot.  

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottsági elfogadja a beszámolót és szeretnénk 
megköszönni a Művelődési Ház vezetőjének és munkatársainak munkáját. 

Cserepka András képvisel ő: Csatlakozva Kiss László hozzászólásához, szeretném én is 
megköszönni azt a munkát, amit elvégeztek ezen a területen, azzal a felállással, ami az elmúlt évben 
kialakult. Kérem majd vezető asszonyt, hogy azoknak a civil szervezeteknek, akik segítették a 
kulturális tevékenységeket az elmúlt évben, legyen kedves ezt tolmácsolja. 

Kmetty Károly polgármester: Amennyiben nincsen több kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a 
beszámolót, 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 59/2015. (III. 25.) számú határozata a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi 
beszámolóját elfogadja. 
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5. napirendi pont: a 2015. évi Harangok napja progr am 

Takács- Sánta Ágnes: A bizottsági ülésen már elhangzott, hogy változott a szombati program, ezzel 
kapcsolatosan a tárgyalások még folynak. 

Kmetty Károly polgármester: Ezt a Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Milyen eredmény 
született? 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság támogatta a határozati javaslatot és 
természetesen együttműködve a Művelődési Ház vezetővel dolgozunk azon, hogy mielőbb összeálljon 
a program.  

Kmetty Károly polgármester:  Szavazásra teszem föl a kérdést. Aki a Harangok napja programot 
elfogadásra javasolja, 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 60/2015. (III. 25.) számú határozata a 
2015. évi Harangok Napja programról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Harangok Napja program tervezetét 
elfogadja. 

6. Napirendi pont: A 2015. évi közbeszerzési terv e lfogadása 

Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, átadnám a szót a bizottság elnökhelyettesének.  

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi bizottság támogatja. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a 2015. évi beszerzési tervet elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, 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 61/2015. (III. 25.) számú határozata a 
2015. évi közbeszerzési tervr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét 
az alábbiak szerint elfogadja 

Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzés i terve 

A közbeszerzés 
tárgya és 
mennyisége  

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus  

Időbeli ütemezés  
Sor kerül- e vagy sor 
került- e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 
előzetes összesített  
tájékoztató 
közzétételére? 

az eljárás 
megindításának, 
illetve a 
közbeszerzés  
megvalósításának 
tervezett id őpontja  

szerződés 
teljesítésének 
várható  
időpontja 
vagy a 
szerződés 
időtartama 

Szolgáltatás  

Önkormányzati célok 
megvalósítására bérleti 
szerződés 

Nemzeti 
Hirdetmény 
nélküli, 
tárgyalásos 

2015. május hosszútávú  
10-15 év Nem 

Pályázatíró Nemzeti Nyílt 2015. május 2016. július Nem 

Építési beruházás 

Kismókus óvoda 
tetőtér beépítés Nemzeti Nyílt 2015. október 2016. június-

augusztus Nem 

 

7. Napirendi pont: Házszámozás koncepciójának elfog adása 

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális és 
Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem az elnökhelyettes illetve elnök urat, hogy a 
bizottságok elfogadták-e a házszámozás koncepcióját? 
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Kiss László képvisel ő: Mindkét bizottsági támogatja a határozatot. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 2-es mellékletben a 2/b illetve 3/ b) pont elhagyásra került, a 
bizottsági üléseken elhangzottak alapján ezt az előterjesztő módosította.  

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja a házszámozás koncepcióját, az 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 62/2015. (III. 25.) számú határozata az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos 
részletes koncepcióról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

a. az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének részletes koncepcióját a 
határozat 1. melléklete szerint,  

b. a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. melléklete szerint  
elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtásáról a 
lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák 
kihasználásával. 

1. melléklet a 62/2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől és az ingatlanok számozásáról 

1. Feladat:  Őrbottyán településen név megállapítással vagy névváltozással és/vagy számozás- 

 sal érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2/A. Feladat: Az 1. Feladatban meghatározott ingatlanokhoz helyrajzi szám hozzárendelése 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

2/B. Feladat: A közterületnév megváltozásával és a számozással összefüggő jogi, adminisztratív 

 és szakmai egyeztetések lefolytatása a lakosság tehermentesítése érdekében 

Felelős: Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

3. Feladat: Őrbottyán településen az ingatlanhoz rendelt helyrajzi számok helyszíni felmérése 

 az alaptérkép pontosítására 

 Részfeladatok: a) telkek természetbeni beazonosítása 

  b) koordináták meghatározása, 

  c) saroktelkek beazonosítása 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: várhatóan 2016. október 31. 

4. Feladat: Az ingatlanok számozása az önkormányzati rendelet alapján 

 Részfeladatok: a) közterületek sorrendjének meghatározása 

  b) határozatok meghozatala 
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Felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

5. Feladat: A határozatok jogerőre emelkedését követő feladatok 

 Részfeladatok: a) hivatalos szervek értesítése 

  b) a Központi Címregiszterben a címek rögzítése 

  c) lakcímkártyák igénylése, kiadása 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

6. Feladat: Lakosság tájékoztatása a 4. és 5. Feladat végrehajtása során 

Felelős: Tanácsnok, Polgármester 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

2. melléklet a 62/2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől 

1. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek lakosainak bevonása 

 a közterületnevek megállapításába 

 Részfeladatok: a) lakosoknak szóló felhívás megfogalmazása, 

  b) a javaslatok beadási módjának meghatározása, 

  c) javaslattételi határidő megállapítása. 

 Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Tanácsnok 

Határidő: 2015. április 29. 

3. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek nevének megállapítása 

 Részfeladat: a) a lakosoktól beérkezett javaslatok feldolgozása, 

  b) Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalásának kialakítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. június 24. 

4. Feladat:  Az újonnan megállapított közterületi nevek felterjesztése véleményezésre a 

 Földrajzinév-bizottsághoz 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Határidő: 2015. július 15. 

Szükség szerint: 

5. Feladat A Földrajzinév-bizottság által kifogásolt nevek módosítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
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8. napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól  

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést.  

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

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági szintén elfogadásra javasolja. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Javítottam egy-két elírást, ami érdemi, az a 2 §-ban az egy évet 90 napra 
csökkentettük le, ez egy reális határidő szerintünk, még akkor is, ha a lakosságot egy-két utca névről 
megkérdezzük. Pontosításra került azoknak a köre, akit a házszámozás kapcsán értesíteni kell. 
Igyekeztünk olyan rugalmas fogalmat beleépíteni, hogy abba mindenki benne legyen.  Mentők, 
tűzoltók, kórházak, a Misszió Veresegyházon, közműszolgáltatók stb. 

Benedek Éva képvisel ő: 6 §-nál áthúzott tábla két évig maradna a helyszínen, én ezt 1 évre 
csökkenteném. Azt javaslom, hogy ne tartsuk ott az áthúzott utcanevet egy évnél tovább.  

Szabó István képvisel ő: Képviselő asszonyt kérdezném, hogy esztétikai oka miatt gondoltad? 

Benedek Éva képvisel ő: Igen és félő, hogy ott marad elfelejtődik 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nincs ennek akadálya, magasabb szintű jogszabályban nincsen 
leszabályozva. A két év szerintünk reális határidő volt. Nem gondolkodtunk esztétikai szempontokon. 
A lakosság és a hivatalos szervek tájékoztatása volt az elsődleges. 

Kmetty Károly polgármester:  Szavazzunk a módosító javaslatról, aki támogatja, hogy egy évig 
jelenjen meg a tábla az utcanévről, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester határozati javaslatot te rjesztett el ő, melyr ől a testület 2 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  az alábbi döntést hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 63/2015. (III.25.) számú határozata a  
közterületek elnevezésér ől és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rend elet-tervezet 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanévvel ellátott táblák kapcsán javasolt 
módosítást, miszerint a régi utcanevet tartalmazó táblák egy éven keresztül maradjanak kihelyezve, 
nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester : Ha nincsen több észrevétel, javaslat, akkor szavazásra teszem fel a 
kérdést, kérem, hogy 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 5/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete a közterületek elnevezésér ől és a házszám-megállapítás szabályairól. (A rendel et a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

9. napirendi pont: A mezei őrszolgálat létrehozása 

Kmetty Károly polgármester: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Átadnám az Ügyrendi 
Bizottság elnökének a szót. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Egyelőre a bizottság nem támogatta. De én átadnám Tóth 
Béla úrnak a szót, hogy pár gondolat erejéig szíveskedjen beszélni a mezei őrszolgálat működéséről, 
mert a bizottsági ülésen nem volt lehetőségünk a részletek felől érdeklődni. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérdezném a testületet, megadjuk-e a szót Tóth Bélának? 
Egyhangúan megszavazta a testület. 

Tóth Béla:  Szeretném elmondani, hogy jelenleg is mezőőrként dolgozom. Ugyanolyan feladatokat 
látunk el, mint a rendőrség, ugyanazzal a jogkörrel rendelkezünk, igazoltathatunk, előállíthatunk és 
akár testi kényszert is alkalmazhatunk. Sok problémát látok Őrbottyánban. Közterületen a szelektív 
hulladékgyűjtés kapcsán például, a hulladéktárolókba mindenfélét belepakolnak. Kül- és belterületen 
egyaránt hatósági személyként, hatósági jogkörrel rendelkezve dolgozunk. Közterületen a szeszesital 
fogyasztás, szemetelés, veszélyes fák felmérése, idősekkel kapcsolatos problémák tartoznak 
hozzánk. A lényege az egésznek, hogy erőteljesen vissza lehet szorítani a bűncselekményeket.  
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A kormányhivatal elég nagy összegben támogatja a mezőőrséget. 220 millió Ft-ot különített el mint 
támogatást, ezeket meg lehet igényelni, 90 ezer Ft/fő/hónap összegben. Egyszeri alkalom kifizetése is 
történik az állam részérő, ami fél millió Ft/fő egyszeri összeget jelent, ennek célja a dologi tényezők 
támogatása. 

Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, átadnám a szót helyettes elnök úrnak. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági nem támogatta a mezőőri 
szolgálat létrehozását. Szeretném megköszönni Tóth Béla úrnak, hogy eljött. Hallottunk új 
információkat, amik új megvilágításba helyezi a dolgokat. Röviden az volt az ok a Pénzügyi Bizottság 
részéről, hogy nem tudni, van-e létjogosultsága Őrbottyánban ennek a szolgálatnak. Amennyiben van 
és erről meggyőződünk, akkor érdemes elgondolkodni rajta. Számomra új ez az információ, miszerint, 
az állam ilyen mértékben támogatja a mezőőri szolgálatot. Magam részéről ennyit szerettem volna 
hozzáfűzni.  

Kollár Sándor képvisel ő: Ezek a támogatási összegek benne vannak az előterjesztésben. 

Szabó István alpolgármester: Annak örülök, hogy az úr eljött és tájékoztatott bennünket arról, hogy 
erre a pozícióra nem csak a külterületeken, hanem a településen is lehet számítani. Ki tudják 
egészíteni a polgárőrség munkáját, főleg ha találunk erre egy tapasztalt személyt. Elhangzott az a 
kétely, hogy a kiszabható adó milyen mértékben beszedhető és az mennyiben tudja támogatni a 
mezei őrszolgálat anyagi oldalát. Örülök, hogy az úr megerősített abban, hogy belterületen is tud 
segíteni a mezőőr.  

Kollár Sándor képvisel ő: Ezeken a területeken jellemzően önkormányzati területek vagy 
magánterületek is vannak? Mert Őrbottyánban főleg magánterületekről beszélünk. Volt szó arról, hogy 
az érintett ingatlanok tulajdonosai is fizetnek ezért díjat. 

Tóth Béla: Dunakeszin 20 ezer Ft/hektár/év, ez Magyarországon a legnagyobb összeg. Fóton 2500 
Ft/hektár volt megállapítva, más falvakban 500 és 1000 Ft-ra taksálják. Fótról tudok jelenleg 
beszámolni részletesen, 4200 hektáros terület, 2 járművel és 4 fővel látjuk el a szolgálatot. Ez teljes 
költséggel 11 millió 800 ezer Ft-ot jelentett a 2013-as évben. Jelen pillanatban saját gépjárművel látjuk 
el a szolgálatot. A kormányhivatal minden költségnek a felét fizeti plusz a felszerelési dolgokat. 

Kollár Sándor képvisel ő: Fóton a 4200 hektár teljesen magán tulajdonban van vagy ebben 
önkormányzati területek is vannak? 

Tóth Béla: Az önkormányzati terület kb. 40 hektár. Ha jók az információim, akkor kb. 60-80 %-ban 
fizetik be a díjakat. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Havonta 90.000 Ft-ot fizet mezőőrönként a kormányhivatal és egyszeri 
500 ezer Ft-os támogatásról van szó. A havi 90.000 Ft-ot pedig negyedévenként utólag.  

Tóth Béla: Igen, az a felszerelés. Mellette, minden más költség felét fizeti. 720 millió Ft került 
elkülönítésre fejlesztésre, újításra. Magyarországon 620 mezőőr van, és újabb támogatásokat fog 
biztosítani a kormány erre a szolgálatra. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A jogszabály azt írja, hogy az önkormányzat az őrszolgálat 
fenntartásával és működésével felmerülő költségek, személyi és dologi kiadások 50 %-ának, de 
legfeljebb 90 ezer Ft/hó megtérítését, negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti. 

Tóth Béla: A kormány.hu oldalán is olvasható, hogy van egy 700-800 millió Ft-os tétel amelyből  
igényelhetőek összegek fejlesztésre és egyéb dolgokra.  

Kiss László képvisel ő: Személyes javaslatom lenne, az előterjesztés kapcsán, hogy vizsgáljuk meg, 
milyen állami támogatást tud igénybe venni az önkormányzat és milyen módon. Illetve az 
önkormányzatnak mennyit és hogyan kellene hozzátenni, hogy egy ilyen mezei őri szolgálatot létre 
tudjunk hozni. Azt javaslom, hogy később térjünk erre vissza, ennek pontos kidolgozása után. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Én ennél többet nem tudok leírni, itt minden jogszabály kigyűjtésre 
került, az előterjesztés tartalmaz minden támogatást és a kiadások és bevételek becsült összegét.  

Kollár Sándor képvisel ő: Az előző bizottsági ülésen elhangzott egy konkrét szám, aminek tükrében 
azt gondolom, hogy lehet döntést hozni. Kérdés, hogy fognak-e változni ezek az adatok. 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az állami támogatás tekintetében én többet nem tudok hozzátenni. 
Kiadások és bevételek kapcsán akkor lehet többet tudni, ha lekérjük a földkönyvet. Ezeket az adatokat 
a 2008-as földkönyvből nyertük, nagyságrendileg szerintem nem változhatott azóta az ebben szereplő 
információ. Amennyiben lekérjük, tudni kell, hogy ez pénzbe kerül.  

Kiss László képvisel ő: Én azt láttam, hogy itt voltak új információk. Ne tegyünk úgy, mint ha minden 
rendelkezésünkre állt volna. Ezt alaposabban körbe kellene járni, de ez nyilván a képviselő-testület 
döntése. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Szerintem semmi új információ nem hangzott el. Az előterjesztés 
tartalmazza, az összes jelenleg ismerhető és jogszabályban megfogalmazott és meghatározott 
támogatást, továbbá számításokat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak milyen várható 
bevételei és kiadásai lehetnek.  

Kmetty Károly polgármester: Egyéb kérdés? Szavazásra tenném fel az előterjesztést. Aki az 
előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 3 igen, 3 ellen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett a határozatot nem fogadta el:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 64/2015. (III. 25.) számú határozata a 
mezei őrszolgálat létrehozásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot mely szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 
bekezdése, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy  

- Őrbottyán Város közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel 
mezei őrszolgálatot hoz létre, melyet 2015. június 1-jétől kezdődően, 1 
fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

- felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálat felállításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

- felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzottak alapján 
készítse el a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, a 
mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét. 

nem fogadta el. 

Cserepka András képvisel ő: Kiss László képviselő úr, módosító indítványt terjesztettél elő? Mert 
akkor ezt meg kellett volna szavazni? Egyszer volt már előttünk ez a téma, akkor is vacilláltunk. Én 
magam most sem látok tisztán ebben a kérdésben. Lenne benne ráció, csak ismerni kell pontosan, 
hogy mi az, amit tényleg be tudunk szedni, mik a jogszabályi lehetőségeink, látni kellene a bevétel és 
kiadási oldalt. Ha segítené az önkormányzat és a földtulajdonosok problémáját és támogatja a 
rendőrség, a polgárőrség valamint a közterület-felügyelő munkáját és ez nem kerülne több millió Ft-ba 
nekünk, akkor működhetne Őrbottyánban a mezőőri szolgálat. Az más kérdés, hogy utána kinek 
adnánk át ezt a feladatot.  

(Gállné Mezősi Szilvia távozott10.16.) 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, hogy az előterjesztésben ugyanazokat az adatokat 
jelezte jegyző asszony, ami rendelkezésre áll. Amit nem látunk tisztán, hogy milyen lesz a 
magántulajdonosok fizetési hajlandósága. Erre nem tudunk pontos számot mondani. Az 
önkormányzatnak ez jelen pillanatban 4-5 millió Ft-os költség lenne induláskor. Amit nem lehet 
belekalkulálni, hogy milyen lesz a fizetési hajlandóság és az a bírságolási bevétel milyen összeget fog 
jelenteni, hiszen ezek az értékek a kezdeti beruházás költségét csökkentik. 

Benedek Éva képvisel ő: Térjünk vissza rá, ha több embert fel tudunk venni.  

Szabó István alpolgármester:  Ezzel akkor azt mondod, hogy vessük el ezt a kérdést, hiszen ha egy 
fő költségét nem tudjuk előállítani, akkor két személyt biztos, hogy nem tudunk megfizetni. Az első 
időszakban a bírságokból komoly összegek bejöhetnek ez egy kísérleti dolog is lehetne.  
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Azt gondolom, hogy belekezdenénk egy fővel is, akinek a személyét véleményem szerint meg kellene 
pályáztatni.   

(Gállné Mezősi Szilvia visszajött 10.19.) 

Kiss László képvisel ő: Ahogy Tóth úr elmondta, nem csak külterületen végzi el a feladatot, olyan 
jogkörrel rendelkezik, mint egy rendőr. Úgy tudom, hogy csak minimum két fővel működtethető.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Náluk nem, a közterület-felügyelő és a mezőőr is intézkedhet egyedül.  

Kiss László képvisel ő: Amit még nem látok tisztán, az állam által történő támogatás. Át kell gondolni, 
hogy van-e létjogosultsága. Én ezt az előterjesztést nem tartom elég alaposnak ahhoz, hogy 
véleményt tudjak mondani. Nem volt határozati javaslat csak egy általános javaslat volt, hogy térjünk 
vissza rá a későbbiek folyamán. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a jogszabályok mai napi állása 
szerint egyszeri 500 ezer Ft utána havi 90 ezer Ft állami támogatást lehet igénybe venni erre a 
mezőőri szolgálatra. A több milliárd Ft-os nagy összeg, amit Tóth úr említett, az a költségvetésben 
erre a célra elkülönített összeg, amit kiutalnak az igénylő önkormányzatoknak. Ezt 3 havonta utólag 
lehet számlával leigazolni. Maximum 90 ezer Ft támogatást jelent, ebben a személyi és dologi 
kiadások is benne vannak. Van egy kormányrendelet, ami meghatározza, hogy milyen kötelező 
felszerelésekkel kell ellátni a mezőőrt. A kiadások nagy részét az 500 ezer Ft fedezi. A bevételeket 
pedig csak megbecsülni tudjuk. És elmondanám akkor még egyszer, hogy a jelenleg rendelkezésre 
álló összes információ benne van az előterjesztésben. Még olyan adatok is szerepelnek benne, 
melyek csak megbecsült adatok.  

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Nem először fordul elő, hogy ugyanazon az ülésen 
szavazás után, ugyanarról a témáról vitatkozunk, én ezt nem tartom helyesnek. Ehhez a döntéshez 
nem kell képviselő-testületi határozatot hozni. Amikor a jogszabályi helyzet vagy az itteni vagy akár a 
költségvetési körülmények úgy változnak meg, hogy aktuális legyen a javaslat, akkor újból elő kell 
venni.  

Kmetty Károly polgármester:  Ezzel a témával kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van 
valakinek?  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

10. napirendi pont: Egyebek 

Benedek Éva képvisel ő: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a kapott feladatnak megfelelően 
ez egészségház létrehozásával kapcsolatosan egyeztetést folytattam le. 3 orvos, asszisztensek, a 
gyógyszertár vezető és a védőnők voltak a megbeszélésen jelen, pozitívan álltak hozzá, örülnének 
neki. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy már a tervezésnél az OEP és az ÁNTSZ előírásokra 
oda kell figyelni. 

Kollár Sándor képvisel ő: Inkább csak vélemény részemről, hogy én mindenképpen támogatom, azt, 
hogy ebbe a körbe vonjuk be a fogorvost is. Ez is ehhez a témához tartozik és ez sincs benne a 
tájékoztatóban. 

Benedek Éva képvisel ő: A gyógyszertár jelezte, hogy neki olyan beruházásokat kellene tenni, ami 
nagy összegű. A meglévő berendezés állapota szállításra nem megfelelő. A létesítmény vezetője 
jelezte, hogy a jelenlegi helyszínen szeretne maradni. El kell döntenünk, hogy mi legyen a 
gyógyszertárral. Minden egyes gyógyszert át kell regisztráltatni, addig nem tudod kinyitni ameddig 
nem kap engedélyt. Amennyiben a testület felhatalmaz arra, hogy a fogorvossal is tárgyaljak, akkor 
ezt megteszem. 

Kmetty Károly polgármester:  Erről mindenképpen döntenünk kell, hogy a fogorvossal történő 
tárgyalást elnök asszony megkezdhesse. Aki ezzel 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 65/2015. (III. 25.) számú határozata az 
Egészségközpont létrehozásával kapcsolatosan a fogo rvossal történ ő tárgyalásról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Benedek Évát, a Humánügyi 
bizottság elnökét, hogy az ún. Egészségközpont kialakításával kapcsolatos egyeztetéseket a 
fogorvossal is lefolytassa.  
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Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: A tárgyalások során a megfelelő egyeztetéseket meg 
kell tenni és a szakhatósági állásfoglalásokat ki kell kérni. Szeretném én is tájékoztatni a képviselő-
testültet, hogy lefolytattunk tárgyalásokat a befektetővel, és március végével ezek tovább folytatódnak. 
Bizonyos nagyságrendben tájékoztatást adtunk, és bizonyos tájékoztatást kaptunk arról, hogy a 
megépítendő épület négyzetméter nagyságát tekintve, bizonyos garanciákat kell adni egymásnak arra 
vonatkozóan, hogy minél több szolgáltatást akarunk megvalósítani, az annál nagyobb területet 
igényel. 800-900 négyzetmétert, amire lehetőség van. Egy ilyen értékű befektetés garanciák 
tekintetében is más, mindkét fél részéről. 

Szabó István alpolgármester:  A gyógyszertárral kapcsolatban azt gondolom, hogy az első 
véleményüktől függetlenül, még érdemes lenne egyeztetni erről, hogy ne legyenek ennyire különböző 
helyszínen a település egészségügyi szolgáltatásai.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: A gyógyszertár vezetője nem zárkózik el teljesen ettől, 
beszéltem vele. Tudok róla, hogy előírás, hogy az egyes orvosi szolgáltatásokat, milyen nagyságú 
helyeken végzik. 100 m² egy-egy orvosnak, 150 m² a védőnőnek, még a fogászati rendelővel is 
kalkulálnunk kell, valamint előfordulhat, hogy szükség lesz még egy gyermekorvosi rendelőre is. Egy 
helyre semmiféleképpen nem fogjuk tudni vinni az egészségügyet. Az igényeknek és az előírásoknak 
meg kell felelnünk.  

Kollár Sándor képvisel ő: Aki ebben üzletet lát, meg fogja oldani saját magának. 

Kmetty Károly polgármester:  Ehhez kapcsolódik a polgármesteri beszámoló. Ebben a mi részünkről 
van a hozzátett megbeszélés összefoglalása. Szeretném, ha erről döntene a képviselő-testület. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Ez akár műszaki és pénzügyi kérdésként is 
értelmezhető, hogy mit hova helyezünk. Nem gondolom egyik esetben sem, hogy káros 
következménye lenne annak, ha nem minden egy helyen van a településen. Egyrészt a kezelések 
szempontjából a zsúfoltságot lehet elkerülni, másrészt, ha úgy nézzük, az orvoshoz a betegek 
mennek, gyógyszertárba mindenki jár, az egészséges rendelést, a védőnői szolgálatot lehet máshová 
tenni. Ennek is meg lehet adott esetben az előnye, akár népegészségügyi szempontokat szem előtt 
tartva, gondolva itt a járványokra. Ilyen tekintetben akár előny is lehet. 

Benedek Éva képvisel ő: A bérleti díjjal kapcsolatban ennek összegéről tudunk valamit? 

Kmetty Károly polgármester:  Ez csak javaslat, tájékoztató jellegű adat volt. Még bármilyen irányba 
elmehet. A befektetőnek kell eljutnia egy olyan szintre a tervezővel egyeztetve, hogy tisztában legyen 
azzal, mibe kerül egy ilyen konstrukció. Ott kerülünk döntési helyzetbe. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Én jeleztem, hogy ez pénzügyi kérdés is lehet adott 
esetben. Egyrészről, hogy mennyit tud beleinvesztálni, másrészről hogy nekünk mennyire van 
szükségünk, arra, hogy egy helyen tudjuk biztosítani az egészségügyi ellátásokat. Ez határozza meg 
a négyzetmétereket a tervező számára, és ekkor már közelebbi adatokat is tudunk kérni. Ekkor már 
biztosítani tudunk egy kalkulációt. 

Kmetty Károly polgármester:  Most a befektetőnek be kell vállalnia az előkészítéshez a költséget. Mi 
akkor fogunk majd döntési helyzetbe kerülni, amikor az igények alapján a tervező tud adni egy 
előzetes költségvetést.   

Dékány András képvisel ő: Bíztatnálak, hogy minden rendelkezésre álló információ és kalkulált 
összeg, legyen papíron. Így nagyságrendben tudunk gondolkodni.  

Kollár Sándor képvisel ő: A kő-beszerzés meghiúsulásáról tájékoztatást kaptunk, ez által a 
költségvetésben szerepel egy 18 milliós tétel, amit célzottan erre a projektre szánunk. Ezt az 
összeget, - amikor elvette a testület - egy hosszú távú befektetésnek szántuk. Azt nem szeretném, 
hogy esetlegesen ez az összeget felaprózódva akár karbantartásokra menjen el. 

Kmetty Károly polgármester : Erre a célra lett elkülönítve, nem is gondolkodtunk ilyesmiben. Abban 
igen, hogy megpróbálunk hasonlóan kedvező paraméterrel útépítő anyagot szerezni. Amennyibe ez 
nem megy, akkor a képviselő-testületet tájékoztatjuk erről. Ennek a módosítása képviselő-testületi 
hatáskör. Van még kérdés a beszámolóval kapcsolatban.  

Kmetty Károly polgármester:  Aki a polgármesteri beszámolót 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. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 66/2015. (III. 25.) számú határozata a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját elfogadja. 

Szabó István alpolgármester:  A termelői piaccal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy Csombó 
Tamás aki itt volt egy előző ülésen, a mai nap folyamán egy megnyíló piacot fog megnézni,  annak 
teljes háttéranyagát meg fogja ismerni és személyes tapasztalatát el fogja mondani polgármester 
úrnak. Ha lesznek a képviselő-testület elé tárható anyagok, akkor erről tájékoztatni fogjuk a 
képviselőket. Egy másik témakör, hogy az elmúlt hét végén az Országos Kempó Szövetség itt tartotta 
a tavaszi övvizsgáját és köszönetet szeretné nyilvánítani az önkormányzatnak, hogy itt lehettek. 
Komoly eredményeket érnek el a helyi gyerekek. Azt gondoltam, hogy mindenképpen lehetőséget kell 
nekik biztosítani erre. Utolsó pillanatban érkezett a felkérés, de megoldható volt az elhelyezésük. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság nevében tájékoztatnám a képviselő-testületet, 
hogy a városi Sport Egyesület megtartotta a tisztújítói ülését. Az új felállásban Mezei Zoltán az elnök. 
Két elnökségi tag van Csapó Károly és Takács Ferenc személyében, őket lehet keresni 
sportügyekben. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Sok pozitív visszajelzés jött az ügyintézéssel 
kapcsolatban, azonban negatívumként jelezték, hogy a hivatal udvara lehetne rendezettebb. Ha 
lehetőség van rá, igyekezzünk több parkolóhelyet biztosítani a Hivatal területén. Erre az illetékesek 
figyeljenek jobban oda. 

Kmetty Károly polgármester:  A felhalmozódásra került szemetet, gumit a közterületekről gyűjtöttük 
be. Igyekszünk erre megoldást találni. 

Dékány András képvisel ő: Ma lesz a Művelődési Házban egy előadás. Pontosan ez a cím mit takar? 

Kmetty Károly polgármester:  A cím alapján én úgy értelmezem, hogy vélhetőleg az alternatív 
energia felhasználásról fog szólni az előadás. Mindenkit buzdítok arra, hogy legyen ott.  

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármest er megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
10:49 órakor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

Benedek Éva 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


