
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. április 09-én 09:30 órakor 

megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 

6/2015.(IV. 13.) önkormányzati rendelete az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztvisel ők 2015. évi illetménykiegészítésér ől 

68/2015. (IV. 09.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

69/2015. (IV. 09.) számú határozata a napirendi pon tokról 

70/2015. ((IV. 09.) határozata az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor 
beszerzésének támogatásáról 

71/2015. (IV. 09.) számú határozata az önkormányzat  működtetésében lév ő Kvassay Jen ő 
Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én, csütörtökön 09:30 
órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István Ferenc  alpolgármester 

 Benedek Éva   képviselő 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 

 Kiss László István   képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Dr. Maruszki Gábor  Járási Hivatal vezető  

 Balázsné Gyenes Ildikó  iskolaigazgató 

Igazoltan távol:  Cserepka András   képviselő 

                          Lehoczky Enikő   képviselő 

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

 Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor 
beszerzésének támogatása 

1. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítése 

2. A Kvassay Jenő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának véleményezése 

3. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

4. A civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázat elbírálása 
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Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek, Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 
asszonyt kérem fel. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 68/2015. (IV 09.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 09-én, 09:30 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester: A napirendek előtt átadnám a szót Maruszki Gábornak, a járási hivatal 
vezetőjének.  

Maruszki Gábor, a Váci Járási Hivatal vezet ője:  Néhány közérdekű információt szeretnék 
megosztani a testülettel, amely az államigazgatási feladatokban törtét változásokat próbálja 
bemutatni. Minden változtatás az állampolgárok ügyintézésének és komfortérzetének növelése 
érdekében történik. Korábban is jeleztem, hogy országos szinten 278 kormányablak fog működni. 
Jelenleg száznál járunk. Korábban is jeleztem, hogy Vácon már van egy működő kormányablakunk. 
Komoly integrációs folyamatok kerültek bevezetésre, ezekről néhány szót szeretnék szólni. 2013. 
március 1-je, amikor a szociális ellátó rendszerek átalakításával, bizonyos ellátási formák átkerültek a 
kormányhivatalokhoz, járási hivatalokhoz.  Április 01-jével, elsősorban szerkezeti átalakítások 
történtek. Korábban a hatáskörök címzettjei a szakigazgatási szerv vezetői voltak, megyei szinten a 
kormánymegbízott, járási szinten a közigazgatási szervek vezetői. A korábbi szakigazgatási szervek 
hatásköre már megyei szinten a kormánymegbízottaknál vannak. Pest megyei vonatkozásában ez azt 
jelenti, hogy volt 12 törzshivatali főosztálya és volt 12 megyei szakigazgatási szerve, tehát összesen 
24 szervezeti egysége. Április elejétől, ez a 24 szervezet 10 szervezetben található meg. Tehát 10 
főosztály magába olvasztott korábban működő szakigazgatási szerveket. Tudnunk kell az ügyintézés 
szempontjából, hogy az egyes főosztályokhoz mi tartozik. A teljesség igénye nélkül bemutatnám 
ezeket.  

A műszaki ellenőrzés és a fogyasztóvédelmi osztály, ide integrálódik, valamint rajta kívül itt van a 
fogyasztóvédelmi osztály, a közlekedési és vizsgáztatási osztály és közlekedési szolgáltatás 
ellenőrzési és elemzési osztály. Élelmiszerlánc biztonsági főosztály, 3 osztállyal és 84 engedélyezett 
létszámmal működik. Gyámügy és Igazságügyi főosztály, 4 engedélyezett osztállyal (szociális osztály 
és a gyámügy osztályt). Foglalkoztatási főosztály ez a munkaügyi központunk, 4 engedélyezési 
osztállyal. A legnagyobb osztályunk, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi főosztály, 7 osztály és 
211 fős létszámmal. Építésügyi hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti főosztály. Ezek 
elsősorban szervezeti változások. Nálunk a Váci Járási Hivatal tekintetében fúzió nem történt, 9 
osztályunk van. Ebben az új szervezetben szeretnénk a legjobb színvonalon szolgáltatásokat nyújtani. 
Újdonság, hogy a családtámogatási ellátások is ezen a rendszeren keresztül működnek. Az 
ügysegédnél is el lehet indítani az igényeket. Határozatokat nem hoz, nála lehet leadni az igényeket, 
ügyfélbarát ügyintézési módban fogadja az ügyfeleket. Fontos szempont, hogy az ügyfél ne érzékelje 
ezeket a változásokat. Várjuk a visszajelzéseket, hogy melyek a további mobilizálható feladatok. 
Bármilyen észrevétel lenne az ügysegéddel kapcsolatban, kérem jelezzék nekem. Elhoztam azokat a 
megállapodásokat, amelyek az ügysegéd jelenlétét szabályozzák.  

Kmetty Károly polgármester:  Kérdése van esetleg valakinek? 

Dékány András képvisel ő: Ha jól értem, valamikor a minisztérium törvényességi felügyelete alá 
tartozó intézmény, Földhivatal, egyebek a Kormányhivatalhoz kerül át? 

Maruszki Gábor Járási Hivatalvezet ő: Átkerültek a Kormányhivatalhoz, ezen belül is a Kormány 
megbízott megyei szinten, ezeknek a korábbi szakigazgatási szerveknek az irányítója és a szakmai 
irányítója is. Nyilván a megfelelő szakmai muníciót mindenhol biztosítják és adják hozzá. Korábban 
voltak önálló feladatok és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervek és voltak önálló feladat és 
hatáskörrel bíró törzshivatali egységek. Ezeket hívtuk egyben járási hivatalnak, egyben 
kormányhivatalnak. Viszont az, hogy mást mond sok esetben a szakma, és mást a nem szakmai 
irányítás, gyakran eredményezett olyan helyzeteket, hogy az ügyfél ott maradt dolga végezetlenül.  

Dékány András képvisel ő: Hol lehet jogorvoslattal élni? 
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Maruszki Gábor Váci Járási Hivatalvezet ő: Nyilván megvan a másodfoka is minden eljárásnak, 
ennek attól függ, hogy mi az első fok.  A többszintű jogorvoslat lehetősége nem változott. 

Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Aktuális kérdés most a beiratkozás. Ha valakit nem találtunk, a járási 
hivatalban ezt jeleznünk kell? Barta úrhoz kell fordulni? 

Maruszki Gábor Váci Járási Hivatalvezet ő: Igen, ez nem változott. 

Kollár Sándor képvisel ő: Az építéshatósági ügyintézés is bele kerül? 

Maruszki Gábor Váci Járási Hivatalvezet ő: A tervekben szerepel, hogy át fog kerülni. 2006-ig 
minden egyes településen megvolt az önálló jegyzői hatáskör, 2006-ban a körzeti központi jegyzőhöz 
került ez a hatáskör,ami azt jelenti, hogy a helybeli elsőfokú építési ügyeket és hatósági döntéseket a 
váci jegyző hozott. Ez most még nem változik, azonban tervbe van véve egy komoly, az egész 
építésügyet alapjaiban felölelő változás, ami a területnek praktikum szempontjából való komoly 
átalakítási tervét jelentené.  

Kollár Sándor képvisel ő: Hiába változott a dolog, itt jelentkeznek először az ügyfelek, tudni kell, 
hogy merre irányítsuk őket. 

Maurszki Gábor Váci Járási Hivatalvezet ő: Arra törekszünk, hogy élő kapcsolat legyen minden 
információ lehetőség szerint helyben megjelenjen. Ha nem akkor telefonon tudunk kommunikálni. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben további kérdés nincsen, megköszönöm Dr. Maruszki 
Gábornak a beszámolót.  

Kmetty Károly polgármester:  Napirend előtt van-e bárkinek kérdése, amennyiben nincs 
napirendekhez hozzáfűzni valója van-e valakinek? Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. Aki a 
napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 69/2015. (IV. 09.) számú határozata a  
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 09-én, 09:30 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.. Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró traktor beszerzésének támogatása 
2.. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítése 
3.. A Kvassay Jenő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának véleményezése 
4.. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

1. A civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására kiírt 
pályázat elbírálása 

1. napirendi pont: Az Őrbottyáni Községi Sportegyesület f űnyíró traktor beszerzésének 
támogatása 

Kmetty Károly polgármester: Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a fűnyíró beszerzését, 
olyan formában, hogy a költségvetésben a fejlesztésre elkülönített összegből szeretnénk ezt a 30 %-
os támogatást nyújtani. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság az Ügyrendi Bizottsághoz hasonlóan fogadta el az 
előterjesztést. 

Kmetty Károly polgármester: Kérem, hogy aki  a bizottságok javaslatával egyetért, mely szerint a 
fejlesztési keret terhére biztosítsuk a 403.944 Ft-os támogatást a sportegyesület számára, 
kézfelemeléssel jelezze.   

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 70/2015. (IV. 09.) határozata az 
Őrbottyáni Községi Sportegyesület  fűnyíró traktor beszerzésének támogatásáról 
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Őrbottyán Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Községi Sportegyesület fűnyíró 
traktor beszerzéséhez hozzájárul, az önrész összegét, 403.944 Ft-ot a fejlesztési keret terhére 
biztosítja.  

2. napirendi pont: Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztvisel őinek 2015. évi 
illetménykiegészítése 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a köztisztviselők 2015. 
évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotását. 

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 7 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott. 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 6/2015. (IV.13.) önkormányzati 
rendelete az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők 2015. évi 
illetménykiegészítésér ől. (A rendelet a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 

3. napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának 
véleményezése 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az alapdokumentum 
módosítását. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérdezem, hogy a képviselőknek van-e további kérdése, 
hozzászólása? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 71/2015. (IV. 09.) számú határozata a z 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kvassay Jenő Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges bővítésével 
egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata főkategórián belül, 
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését. 

4. napirendi pont: Egyebek:  

Kmetty Károly polgármester:  Van-e valakinek az Egyebek napirendi pont keretében mondanivalója? 
Amennyiben nincs akkor a nyílt ülést bezárom és átalakulunk zárt üléssé. 

Kmetty Károly polgármester a nyílt ülést 09:59 órakor bezárta. 

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző Csernákné  

 

Szoboszlai Szilvia 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 

 

 


