
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. április 29-én 09:00 órakor 

megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 

89/2015. (IV. 29.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

90/2015. (IV. 29.) számú határozata a napirendi pon tokról 

91/2015. (IV. 29.) határozata a polgármesteri beszá molóról 

92/2015. (IV. 29.) határozata Őrbottyán Város Sport koncepciójának felülvizsgálatá ról 

93/2015. (IV. 29.) határozata az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásá ról 

94/2015. (IV. 29.) számú határozata a református eg yház által szervezett nyári napközis tábor 
támogatásáról 

95/2015. (IV. 29.) számú határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári 
napközis tábor támogatásáról 

96/2015. (IV. 29.) számú határozata a római katolik us plébánia által szervezett nyári napközis tábor 
támogatásáról 

97/2015. (IV. 29.) határozata az Izotóp Tájékoztató  Társulás társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyásáról 

98/2015. (IV. 29.) határozata az adótitok alóli fel mentés tárgyában  

99/2015. (IV. 29.) számú határozata a Kvassay-sírke rt felújításának támogatásáról  

100/2015. (IV. 29.) számú határozata a „Közbeszerzé si tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – 
tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lef olytatásához.” tárggyal kapcsolatban 

101/2015. (IV. 29.) határozata a városi énekkar név használati kérelmér ől  

102/2015. (IV. 29.) számú határozata a Bartók Béla utcai sportpályán található épület ún. klub 
helyiségének vendéglátó-ipari egység üzemeltetése c éljából kiírt pályázatról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-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 

 Dékány András   képviselő 

 Kiss László István   képviselő  

 Kollár Sándor   képviselő  

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Csapó Károly    OBCSE elnök 

 Balázsné Szalai Katalin  óvoda vezető 

 Szoboszlai Józsefné  élelmezés vezető 

 Batki Gabriella   gazdasági vezető 

 Muzsay Márta   családsegítő vezető 

 dr. Horváth Imre   rendőr őrsparancsnok 

 Molnár József    őrsparancsnok helyettes 

 Pataki Gábor   törzsőrmester 

 Dobos Máté    körzeti megbízott 
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 Varga Mária   Arteries Stúdió 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő   képviselő 

 Cserepka András   képviselő 

Meghívó szerinti napirendek 

NAPIREND ELŐTT 

-  Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások 

-  Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, 
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről 

NAPIRENDEK 

1. Beszámoló Őrbottyán Város Önkormányzata Sport koncepciójának felülvizsgálatáról 

2. Őrbottyán településen névmegállapítással vagy névváltozással és/vagy számozással érintett 
közterületek meghatározása 

3. A nyári napközis táborok támogatása 

4. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása  

5. Izotóp Tájékoztató Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 

6. Áfa visszaigénylés vagy adójóváírás tárgyában adótitok alóli felmentés 

7. Az őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert felújításának támogatása 

8. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához 

9.  Városi énekkar névhasználati kérelme 

10.  A Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetése céljából pályázat kiírása 

11. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

12. Helyi kitüntető címek adományozása 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
fővel van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Cserepka 
András jelezte, hogy később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csernákné Szoboszlai Szilviát javaslom. 

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 89/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 29-én 09:00 órakor tartandó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőéül Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselőt választja. 

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 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 90/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 29-én, 09:00 órakor tartandó ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.. Beszámoló Őrbottyán Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról 
2.. Őrbottyán településen névmegállapítással vagy névváltozással és/vagy számozással érintett közterületek 

meghatározása 
3.. A nyári napközis táborok támogatása 
4.. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása  
5.. Izotóp Tájékoztató Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 
6.. Áfa visszaigénylés vagy adójóváírás tárgyában adótitok alóli felmentés 
7.. Az őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert felújításának támogatása 
8.. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához 
9.. Városi énekkar névhasználati kérelme 
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10.. A Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetése céljából pályázat kiírása 
11.. Egyebek 

 

Zárt ülés keretében: 

1. Helyi kitüntető címek adományozása 

Napirendek el őtt: 

Kmetty Károly polgármester: Napirendek előtt átadnám a szót dr. Horváth Imre őrsparancsnoknak. 

dr. Horváth Imre őrsparancsnok: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Dobos Máté körzeti 
megbízott elhagyja őrsünket és a Váci Rendőrkapitányságon folytatja munkáját. Megköszönve eddigi 
munkáját, szeretném bemutatni utódját, Pataki Gábor törzsőrmester urat.  

Kmetty Károly polgármester:  Mi is köszönjük az eddigi munkáját és további jó munkát kívánunk neki. 
Van-e a képviselőknek kérdése?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Köszönjük a részvételüket. Napirendek előtt van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, 
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről 

Kmetty Károly polgármester:  A polgármesteri beszámolóhoz szóbeli kiegészítést szeretnék tenni. Az 
óvodai tornaszobára kialakítására kiírt pályázatok kiértékelése megtörtént.  Tájékoztatom a képviselő-
testületet, hogy az iskolai tornaterem felújítására is nyújtottunk be pályázatot. Vis majorra is írtak ki egy 
pályázatot, amit nem feltétlenül ránk írták ki, de megpróbáljuk. Egészségügyi ellátásra is fog a napokban 
megjelenni pályázat, ami részben új épület építésére, részben felújításra lesz várhatóan kiírva. Megjelent 
egy olyan figyelemfelhívás, hogy az adóság konszolidációban nem részesülő önkormányzatok számára 
hamarosan források fognak megnyílni. Minden egyes ilyen lehetőségre pályázunk. Amihez képviselő-
testület hozzájárulás kell, azt tárgyalni fogjuk. Aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, 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 91/2015. (IV. 29.) határozata a polgá rmesteri 
beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta. 

1.  Beszámoló Őrbottyán Város Önkormányzata Sport koncepciójának f elülvizsgálatáról  

Kmetty Károly polgármester:  A napirendet a Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Elnök úrnak 
átadnám a szót.  

Kiss László képvisel ő: A határozati javaslat át lett fogalmazva, kérem jegyző asszonyt, hogy olvassa fel.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A képviselő-testület a  sport koncepció felülvizsgálatáról készült 
beszámolót elfogadja, felkéri a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett javaslatok és az eltelt 
időszak tapasztalatai alapján készítsen egy új sport koncepciót, melynek határideje 2015. június 12. 

Kmetty Károly polgármester: További kérdése, hozzászólása van-e valakinek.  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
határozati javaslatot. Aki egyetért az előbb felolvasott határozati javaslattal, 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 92/2015. (IV. 29.) határozata Őrbottyán 
Város Sport koncepciójának felülvizsgálatáról  

A képviselő-testület a sport koncepció felülvizsgálatáról készült beszámolót elfogadja, felkéri a Kulturális és 
Sport Bizottságot, hogy a beérkezett javaslatok és az eltelt időszak tapasztalatai alapján készítsen egy új 
sport koncepciót. 

2. napirendi pont: Őrbottyán településen névmegállapítással vagy névvál tozással és/vagy 
számozással érintett közterületek meghatározása 
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Kmetty Károly polgármester: A Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Kulturális és Sport Bizottsági is 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztő módosította a 3) melléklet 27. sorát, az  1. oszlopban  
Erdősor utca szerepel, utolsó oszlopban pedig az, hogy  Arany János utcától, Vak Bottyán utcáig. 

Kmetty Károly polgármester:  Pontosításra került az az utcaszakasz, amelyre vonatkozott. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A 3. melléklet 32. sornál az első helyrajzi szám törlésre kerül, mert a 87. sorban 
külön szerepel.  Igyekeztünk minél teljesebb listát adni, de az elkövetkezendő 2,5 év során előfordulhat, 
hogy újabb utcákat be kell hozni, vagy egyéb változások is történhetnek. A jelenlegi szakaszban nem 
láthatunk még minden problémát, kérdést.  

Kmetty Károly polgármester : Úgy gondolom, hogy mindkét bizottság fel tudta mérni ennek a projektnek a 
nagyságrendjét, ennél fogva elfogadható, hogy ha még jönnek be észrevételek. Van-e még valakinek 
ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása. 

További kérdés hozzászólás nem hangzott el.  

Kmetty Károly polgármester:  Aki ezekkel a módosításokkal a határozati javaslatot 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 93/2015. (IV. 29.) határozata az őrbottyáni 
közterületek névváltozásáról és számozásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyánban 

a. átnevezéssel érintett közterületeket a határozat 1. melléklete, 
b. elnevezéssel érintett közterületeket a határozat 2. melléklete és 
c. számozással érintett közterületeket a határozat 3. melléklete szerint 

 
- elfogadja. 

Felkéri a tanácsnokot, hogy a közterületek átnevezésével és a számozással érintett lakosságot minden kommunikációs 
csatornán a folyamatról keresztül tájékoztassa. 
 

1. melléklet a 93/2015. (IV. 29.) számú határozathoz 

Átnevezend ő közterületek 

 
Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Átnevezendő utcaszakasz (-tól -ig) 

1 Állomás utca 
917; 9553/2; 9551/2; 9552/2; 
0169  vasút - Határ utca 

2 Arany János utca 1234; 1166 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

3 Bajcsy-Zsilinszky utca 1079; Rákóczi Ferenc utca - vasút 

4 Bajcsy-Zsilinszky utca 9433; 9382; 9483 vasút - Határ utca 

5 Bartók Béla utca 900; 880; 0171 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

6 Béke  utca 3024; 2701; 0280/1; 0280/6 Rákóczi Ferenc utca - vácegresi településhatár 

7 Dózsa György utca 1005; 9413; 9531; 9495/3; 
9546/1; 9549/3;  Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

8 Dózsa György utca 967 vasút - Állomás utca 

9 Erkel Ferenc utca 3379 Erkel Ferenc utca - Kálvária utca 

10 Gyár utca 1289/2 Rákóczi Ferenc utca - Szent István utca 
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11 Határ utca 1385 Gyár utca - Arany János utca 

12 József Attila utca 
848/15; 9321/3; 857/2; 9343; 
9339/1;  0174/76; 0174/48; 
0174/64; 0174/21; 0175; 

Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

13 József Attila utca 797; 775/18; 9199, 9197/2 
(vagy 9198/2)  vasút - Erdősor utca 

14 Kossuth Lajos utca 3242 Radnóti utca - Kossuth utcai pálya 

15 Petőfi Sándor utca 
868; 9360; 0174/72; 0174/49; 
0174/63; 0173; 0174/33; 
0172/17;   

Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

16 Táncsics Mihály  utca 1233; 1138; 9451 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

17 Szent István utca 1041, 1106/2, 948 Táncsics Mihály utca - Állomás utca 

18 Vak Bottyán utca 3065; 9600; 3604; 9339/8; 
0285/2; 0183; 

Rákóczi Ferenc utca - Határ utca 

19 Vak Bottyán utca 0177; (vagy a 0183) Hunyadi utca - Határ utca 

20 Vak Bottyán utca 3068 Vak Bottyán utca - Szőlősor utca 

21 Vak Bottyán  utca 815; 3068; 9249; 2023/4; 
2030/1; 0126; 2023/1; 2050/9 vasút - váchartyáni településhatár 

 

2. melléklet a 93/2015. (IV. 29.) számú határozathoz 

Elnevezend ő belterületi közterületek 

 
Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Elhelyezkedés 

1 Névtelen utca 2551 Kálvária zártkert alsó út 

2 Névtelen utca 2613 Kálvária zártkert középső út 

3 Névtelen utca 3019 "Jókai Mór" utca vácbottyáni templom mellett 

4 Névtelen utca 3081 vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között 

5 Névtelen utca 3082 vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között 

6 Névtelen utca 3118 Szőlősortól a réten 

7 Névtelen utca 8002 Vácrátóti városvég 

8 Névtelen utca 9714 Vak Bottyán utcából nyílik (Borossal szemben) 

9 Névtelen utca 3601/4 Vak Bottyán (Boros) magántulajdon 6 telek 

10 Névtelen utca 436/5; 437/5 szentmiklósi sportpályától Csap utcából felfelé magántulajdon 

11 Névtelen utca 454/7; 457/4 Arany János-Csap között magántulajdon 
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12 Névtelen utca   
Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett kialakuló 
(vasútrendezés) 

13 Névtelen utca 745/3, 745/2 Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a vasút mellett 

 

Elnevezend ő külterületi közterületek 

Útnév Jelleg Helyrajzi szám Elhelyezkedés 

1 Külterületi út 07 Ukrán villa fölött bánya felé 

2 Külterületi út 011 Ukrán villa felett (térképen tévesen Vermes utca 

3 Külterületi út 013 011 végén párhuzamos az Őrhegyivel 

4 Külterületi út 014 ugyanitt településhatár Őrhegyire merőlegesen 

5 Külterületi út 016 Kisharaszt fel előzővel párhuzamos 

6 Külterületi út 018 07-es folytatása 

7 Külterületi út 036 Gátnál településhatár 

8 Külterületi út 049 "Sződi" út 

9 Külterületi út 051 Csomádi kanyartól- Sződi útig 

10 Külterületi út 055 Hosszúföldek előtti Tece mellett 

11 Külterületi út 059 Öreg írtvány 

12 Külterületi út 060 Tagosok és Szabadosok dűlője 

13 Külterületi út 064 Tag és Szab keresztül az előbbivel párhuzamos 

14 Külterületi út 072 271 folytatása 

15 Külterületi út 073 Tagosok és szabadosok lezáró É-ny-ról 

16 Külterületi út 076 Hosszúvölgyi erdő leválasztó 

17 Külterületi út 078 Hosszúvölgy felé 075/4 folytatása 

18 Külterületi út 082 sarokban átlósan 

19 Külterületi út 095 Csomádi major behajtó 

20 Külterületi út 0102 Csonkás, major vége 

21 Külterületi út 0111 Cseresnyés mellett 046-tal egy 

22 Külterületi út 0113 Autószervíz-Cseresnyés között 

23 Külterületi út 0115 Veresre erdő mellett-Császi tanya közt 

24 Külterületi út 0117 Veresi határ 

25 Külterületi út 0179 két Vak Bottyán között 

26 Külterületi út 0181 két Vak Bottyán között 

27 Külterületi út 0187 Veresi határ Fő útról fel 

28 Külterületi út 0190 Veresi határ 0187 folytatása 

29 Külterületi út 0208 Kovács Pistával szemben 0207/11-el folytatódik 

30 Külterületi út 0220 Galgamácsai országos közút 

31 Külterületi út 0222 Kisnémedi határa 

32 Külterületi út 0225 Galgamácsai vasút után Kisnémedi határa 

33 Külterületi út 0231 Galgamácsai út 

34 Külterületi út 0233 felülről az erdőbe bevezető íves 

35 Külterületi út 0238 Szőlőkre véggel derékszögű 

36 Külterületi út 0244 Rákóczitól be Kovács felett (a 0245-ös a folytatás Sződi tsz hajóállomás 
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37 Külterületi út 0251 Kálvária széle 

38 Külterületi út 0252 Cinege vége, zártkert vége 

39 Külterületi út 0254 0252 végén indul Magyar Állam 

40 Külterületi út 0255 Magyar Állam 0266 felső Pálosokról indul keresztül a 0254-en az erdőbe 

41 Külterületi út 0257 0255 folytatása az erdő alatt Vácegres felé 

42 Külterületi út 0260 0263 folytatása 0255-től Vácegres felé Magyar Állam 

43 Külterületi út 0263 Magyar Állam 0254 folytatása 0260 előtt 

44 Külterületi út 0271 Pálosok alsó folytatása 

45 Külterületi út 0274 vácegresi határ 0260-tól lefele 

46 Külterületi út 0274 magántulajdon vácegresi határnak tart legszélső tábla teteje 

47 Külterületi út 023/211 ugyanaz 

48 Külterületi út 0103/45 Cseresnyés melletti parcellák között 

49 Külterületi út 0103/46 Cseresnyés melletti 

50 Külterületi út 0174/54 pék előtt másik oldal 

51 Külterületi út 0193/1 Szőlősorból a bíróságon lévő vitás út 

52 Külterületi út 0207/7 magántulajdon Merész féle terület felső széle több telket beköt 

53 Külterületi út 022/2 bánya feletti településhatár 

54 Külterületi út 0221/14 magántulajdon Rákócziról jobbra Galgamácsaival párhuzamos sok telket 

55 Külterületi út 023/2; 023/210; Crosspálya feletti 

56 Külterületi út 0234/1 Tajtihoz 

57 Külterületi út 0234/6 Csatlakozik a 0233 felülről 

58 Külterületi út 0268/29 vácegresi határ 

59 Külterületi út 0273/12 Diósnál le Vízmosási 

60 Külterületi út 0273/37 vácegresi határnál Vízmosási 

61 Külterületi út 0278/3 szentmiklósi határnál táblától Vácegres felé 

62 Külterületi út 0280/9 Tagosoké (kavicsbánya-Pálosok alsó összekötő) 

63 Külterületi út 062/1 Tagosok és szabadosok dőlője város felőli oldal 

64 Külterületi út 062/2 Tagosok és szabadosok felé 051-től 

65 Külterületi út 063/2 Tagosok és szabadosok dűlője keresztül 

66 Külterületi út 074/33 Kis földek első osztó É-ny-ról 

67 Külterületi út 074/48 Kis földek második osztó É-ny-ról 

68 Külterületi út 075/4 Hosszúvölgy felé kisföldeken át 

69 Külterületi út 081/10 Rátót felé, Hársföldektől balra 

70 Külterületi út 083/10 sarokban első út Csomádtól 

71 Külterületi út 084/47 magántulajdon Hársföldeken keresztben parcellák között 

72 Külterületi út 093/2 Öreg írtvány 053-mal 

73 Külterületi út 096/4 betontelepi 



3. melléklet a 93/2015. (IV. 29.) számú határozathoz 

Számozandó közterületek 

 
Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Számozandó utcaszakasz (-tól -ig) 

1 Állomás utca 
917; 9553/2; 
9551/2; 9552/2; 
0169  

vasút - Határ utca 

2 Állomás utca 64/2; 921 
Rákóczi Ferenc 
utca 

- vasút 

3 Almás köz 0170/16, 0170/19       

4 Arany János utca 1234; 1166 Rákóczi Ferenc 
utca 

- Határ utca 

5 Arany János utca 

497/6; 499/1; 
510/1;492/2; 498; 
9608; 9602/6; 
9607/1; 9609/1; 
02/130; 02/135; 
02/142; 02/109; 

Rákóczi Ferenc 
utca 

- Őrhegyi utca 

6 Árpád  utca 1190       

7 
Bajcsy-
Zsilinszky 

utca 1079; 
Rákóczi Ferenc 
utca 

- vasút 

8 
Bajcsy-
Zsilinszky 

utca 9433; 9382; 9483 vasút - Határ utca 

9 
Bajcsy-
Zsilinszky 

utca 563; 9024 
Rákóczi Ferenc 
utca 

- Erdősor utca 

10 Barackos utca 9523, 9548 Állomás utca - 
Bajcsy-
Zsilinszky 
utca 

11 Bartók Béla utca 900; 880; 0171 
Rákóczi Ferenc 
utca 

- Határ utca 

12 Bartók Béla utca 
714; 9115; 9116; 
0171 

      

13 Béke  utca 
3024; 2701; 
0280/1; 0280/6 

Rákóczi Ferenc 
utca 

- 
vácegresi 
településhatár 

14 Béke  utca 3188       

15 Beliczay Pál utca 0251       

16 Bem  köz 503/1;        

17 
Bercsényi 
Miklós 

utca 
3408; 3326; 
0206/7 

      

18 Boldog Özséb utca 3415/9       
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19 Cinege utca 247       

20 Csap utca 319       

21 Csata utca 9471; 9482       

22 Damjanich utca 3393; 3415/28       

23 Diófa utca 
2001/3; 2061/2; 
2078/3; 2098/3; 
2099/3 

      

24 Dózsa György utca 
1005; 9413; 
9531; 9495/3; 
9546/1; 9549/3;  

Rákóczi Ferenc 
utca 

- Határ utca 

25 Dózsa György utca 967 vasút - Állomás utca 

26 Dózsa György utca 606; 9060; 9069 
Rákóczi Ferenc 
utca 

- Erdősor utca 

27 Erdősor utca 
9601; 9012/5; 
9114 

Arany János 
utca 

- 
Vak Bottyán 
utca  

28 Erkel Ferenc utca 3379 
Erkel Ferenc 
utca 

- Kálvária utca 

29 Erkel Ferenc utca 3372       

30 Forrás utca 0121/3; 0121/10; 
0119/3 

      

31 Fő út 
024; 278; 306; 
157; 105; 0185; 

      

32 Gyár utca 
1289/2; 1298/40; 
1289/1;  

Szent István 
utca 

- településhatár 

33 Hársföldek utca 092       

34 Hartyáni utca 0193/6       

35 Határ utca 1385 Gyár utca - 
Arany János 
utca 

36 Határ utca 

0183; 9549/3; 
9550; 9530; 
9482; 1384; 
1385;  

      

37 Hosszúföldek útja 057       

38 Hősök  tere 306       

39 Hunyadi utca 0154/2; 9436;         
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40 Ibolya utca 7290/3; 7080       

41 József Attila utca 

848/15; 9321/3; 
857/2; 9343; 
9339/1;  0174/76; 
0174/48; 
0174/64; 
0174/21; 0175; 

Rákóczi Ferenc 
utca 

- Határ utca 

42 József Attila utca 
797; 775/18; 
9199, 9197/2 
(vagy 9198/2)  

vasút - Erdősor utca 

43 József Attila utca 846       

44 Kálvária utca 
3415/28; 3410/3; 
3414; 3410/15 

      

45 Kertek alja utca 
1301; 76/3; 
1365/10 

      

46 Kossuth Lajos utca 3242 Radnóti utca - 
Kossuth utcai 
pálya 

47 Kvassay telep 094       

48 Major köz 309/2       

49 Menyecske utca 3039; 0283;        

50 
Mikszáth 
Kálmán 

utca 1301; 0191       

51 Nap utca 021/60       

52 Nárcisz (Ősz)  utca 7020;       

53 Névtelen utca 2551 Kálvária zártkert alsó 

54 Névtelen utca 2613 Kálvária zártkert középső 

55 Névtelen utca 3019 "Jókai Mór" 

56 Névtelen utca 3081 vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között 

57 Névtelen utca 3082 vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között 

58 Névtelen utca 3118 Szőlősortól a réten 

59 Névtelen utca 8002 rátóti városvég Rátótnak 

60 Névtelen utca 9714 Vak Bottyán (Borossal szemben) 
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61 Névtelen utca 3601/4 Vak Bottyán (Boros) magántulajdon 6 telek 

62 Névtelen utca 436/5; 437/5 
szentmiklósi sportpályától Csap utcából felfelé 
magántulajdon 

63 Névtelen utca 454/7; 457/4 Arany János-Csap között magántulajdon 

64 Névtelen utca   
Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett 
kialauló (vasútrendezés) 

65 Óhegyi utca 3409/23       

66 Petőfi Sándor utca 

868; 9360; 
0174/72; 
0174/49; 
0174/63; 0173; 
0174/33; 
0172/17;   

Rákóczi 
Ferenc utca 

- Határ utca 

67 Petőfi Sándor utca 
754; 744; 9156; 
9155 

      

68 Pipacs utca 7636/2; 7637/50       

69 Rákóczi Ferenc utca 

094; 193; 64/1;  
847; 9301; 3044; 
3185; 3346; 
0219; 0243/11;  

      

70 Sport köz 908/1       

71 Szent István utca 1041, 1106/2 Fő út - Táncsics Mihály utca 

72 Szent István utca 

1379; 1302; 
1289/1; (1250 
Lehel); 1216/2; 
1041; 948; 
1106/2 

Táncsics 
Mihály utca 

- Állomás utca 

73 Szent László köz 
1339; 1331/3; 
1329/5 

      

74 Szobi Mihály utca 3415/15       

75 Szőlősor utca 
3117; 2205/3; 
2011/10; 0194; 
2030/7; 0193/54 

      

76 Táncsics Mihály utca 

503/2; 9014; 
02/138; 02/139; 
03; 9607/7; 
9609/16 

      

77 Táncsics Mihály  utca 1233; 1138; 9451 Rákóczi 
Ferenc utca 

- Határ utca 

78 Téglás utca 
373/2; 019/47; 
020 
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79 Templom köz 3030       

80 Vak Bottyán utca 
3065; 9600; 
3604; 9339/8; 
0285/2; 0183; 

Rákóczi 
Ferenc utca - Határ utca 

81 Vak Bottyán utca 0177; (vagy a 
0183) 

Hunyadi 
utca 

- Határ utca 

82 Vak Bottyán utca 3068 
Vak Bottyán 
utca 

- Szőlősor utca 

83 Vak Bottyán utca 816; 3066       

84 Vak Bottyán  utca 

815; 3068; 9249; 
2023/4; 2030/1; 
0126; 2023/1; 
2050/9 

vasút - váchartyáni településhatár 

85 Vermes  út 054/14 ?       

86 
Werbőczy 
István 

utca 
3383/3; 3386; 
3389/1; 3390/1 

      

87 Gyár utca 1289/2 
Rákóczi 
Ferenc utca 

- Szent István utca 

88 Névtelen utca 745/3, 745/2 
Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a 
vasút mellett 

 

3. napirendi pont: A nyári napközis táborok támogat ása 

Kmetty Károly polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a Humánügyi 
Bizottság. Átadom a szót Kiss László elnök úrnak. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Annyi kiegészítés történt, hogy 
csak és kizárólag a gyermekek étkeztetését támogatjuk, és a meghatározott létszámban és egységes 
formában történik az összes egyház esetében és az őrbottyáni lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermekre vonatkozik.   

Kmetty Károly polgármester:  Aki az előterjesztést ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja, 
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 94/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
református egyház által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrszentmiklósi Református 
Gyülekezet által szervezett 2015. június 29. és július 3. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, 
hogy 150 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 5 napig nyújtott 
étkezéshez 300 Ft/fő/nap Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből. A táborhoz sátrak, 
székek, asztalok, szemetes tartók használatát térítésmentesen biztosítja. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 95/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő Általános 
Iskola által szervezett nyári táborokat úgy támogatja, hogy  
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2015. június 16. és június 19. között 40 fő 

2015. június 22. és június 26. között 40 fő 

2015. június 29. és július 3. között 25 fő 

2015. július 13. és július 17. között 25 fő 

őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  gyermek részére az étkezéshez 300 
Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül, az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében  erre a célra elkülönített összegből. 
 

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 96/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
római katolikus plébánia által szervezett nyári nap közis tábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a római katolikus plébánia által 
szervezett 2015. július 6. és július 11. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, hogy 100 
őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek 5 napig nyújtott étkezéshez 300 
Ft/fő/nap hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből 

4. napirendi pont: A szociális gondoskodás helyi sz abályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása  

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta a Humánügyi és Ügyrendi Bizottság.  
Kérdezem a bizottságok elnökeit, támogatják-e a bizottságok a rendelet-tervezetet. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet.. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottsági is elfogadásra javasolja 

Kmetty Károly polgármester : Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
rendelet tervezetet. Aki a rendelet módosítását 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 Önkormányzat Képvisel ő-testületének 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairó l szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

5. napirendi pont: Izotóp Tájékoztató Társulás társ ulási megállapodás módosításának 
jóváhagyása 

Kmetty Károly polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Átadom a szót 
Csernákné Szoboszlai Szilvia elnök asszonynak. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottsági a megállapodás módosítást 
elfogadásra javasolja.  

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 97/2015. (IV. 29.) határozata az Izot óp 
Tájékoztató Társulás társulási megállapodása módosí tásának jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Izotóp Tájékoztató Társulás 
társulási megállapodásának módosítását a határozat mellékletét képző egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntéséről az Izotóp Tájékoztató Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa 
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6. napirendi pont: Áfa visszaigénylés vagy adójóváí rás tárgyában adótitok alóli felmentés 

Kmetty Károly polgármester:  Megkérném Batki Gabriella gazdasági vezetőt, hogy tájékoztasson 
bennünket.  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A 2010-es évről vonatkozóan annyiban tudok tájékoztatást adni, 
hogy a NAV által rendelkezésre bocsájtott folyószámla kivonat alapján, ami előírásra került általános 
forgalmi adóra vonatkozóan, azok befizetésre kerültek, olyan nemű többlet nincsen. Azt gondolom, 
hogy nem történt áfa visszaigénylés ezzel kapcsolatban. Ezt a folyószámla kivonatot rendelkezésre 
bocsájtom, a testület ezt meg tudja nézni.  

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. 
Továbbra is megtartva véleményemet, így, hogy alá is lett támasztva, miszerint nem történt ilyen 
dolog, én nem adnám meg ennek lehetőségét. Olyan események játszódnak le, ami miatt nem 
feltétlenül kellene értelmetlen vizsgálódásoknak lehetőséget biztosítani. Kérem, hogy fontolják meg a 
képviselő hölgyek/urak.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság azzal a szöveggel támogatja a 
határozati javaslat elfogadását, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-beruházás során 
keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán 
Város Önkormányzata tekintetében történ-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás, a Váci Viziközmű-
társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot tájékoztassa. 

Kiss László képvisel ő:  A Pénzügyi Bizottság szintén ezzel a szöveggel támogatja a z elfogadást  
annyi kiegészítést személy szerint hozzátennék, hogy pontosan azért mert az önkormányzatnak 
nincsen félni valója, nem tartanám vissza ezt az információt. Jó lenne pontot tenni az ügy végére.  

Kmetty Károly polgármester:  Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy 2015. május 06-án lesz a 
társulatnak tisztújító ülése, ott  lesznek olyan személyi változások, melynek következtében, akik ezt a 
kérdést generálják nem jutnak szóhoz. Javaslom a döntésnél ezt is figyelembe venni.  

Kollár Sándor képvisel ő: A NAV levél tartalmaz egy olyan bekezdést, hogy „fentiek miatt kérem 
Önöket, hogy amennyiben az adatszolgáltatásra továbbra is igényt tartanak, úgy jelen levelem 
kézbesítésétől számított 15 napon belül szíveskedjenek megküldeni az állami adóhatóságnak. Úgy 
gondolom, hogy a 15 napon már túl vagyunk. Ez a dolog már nélkülünk is megoldódott.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudhatjuk, hogy Garamszegi Géza nem írt egy olyan levelet, 
hogy az adatszolgáltatást nem tudja, csak ekkor meg ekkor teljesíteni.  

Kollár Sándor képvisel ő: 2015. május 06. után új helyzet lesz a társulatban, ezt a nyilatkozatot már 
egyszer megtettük, amennyiben az önkormányzat ezekre az adatokra hivatkozva meg tudja tenni azt 
a nyilatkozatot, azt gondolom, hogy az ugyanannyira bizonyító erejű, mint ha tologatnánk a labdát és 
feleslegesen dolgoznánk vele. 

Dékány András képvisel ő: Komoly vitákat vetett fel az előterjesztés, már a bizottsági üléseken is. 
Maximálisan egyetértek azzal, amit Kiss László képviselő társam mondott, hogy ennek a társadalmi 
kommunikációs vetületével foglalkozni kell, magyarán, hogy nincsen takargatni valónk. A második 
megjegyzése az volt, hogy lezáródik-e ez a vita azzal, ha kiadjuk ezeket az adatokat. 
Meggyőződésem, hogy nem hogy le fog záródni, ki fog nyílni. Megkezdődik egy olyan eljárás, aminek 
se vége, se hossza nem lesz. Megjósolható, hogy a kérő számára releváns eredményeket nem fog 
hozni. Célszerűnek, okszerűnek kell lenni és az igazgatási szabálynak meg kell felelni. Szerepelnek 
olyan tételek, melyek már elévültek. Az alaki megfelelés is megkérdőjelezhető. Adjuk meg a múltbéli 
képviselő-testületnek a bizalmat. Azt javaslom, hogy fontoljátok meg ezeket az érveket és magam 
részéről azt támogatom, hogy ne adjuk ehhez hozzájárulásunkat. Garamszegi úrnak az igazgatás 
bőséges lehetőséget nyújt, terepet kínál ennek tisztázására. 

Kiszely Zoltán m űszaki iroda vezet ő: Mint küldött szeretném megosztani fontos aggályomat, 
miszerint gyakorlatilag a  meghívókon kívül semmilyen iratot nem kaptam meg az intéző bizottságtól. 
A helyzet forróságára jellemző, hogy az utóbbi 3-4 napban 15-nél több dokumentumot kaptam meg. 
Elindult egy olyan kapkodás az intézőbizottság részéről, amely azt támasztja alá, amely azt bizonyítja, 
hogy nem, hogy bezárnánk egy kiskaput, hanem kitárnánk azzal, ha megadnánk az adótitok alóli 
felmentést. 

 



 

 

 

15 

Kollár Sándor képvisel ő: Ha jól értem, Dékány András azt mondta, hogy nem tartoztunk áfa körbe, 
de ez így nem pontos. Áfa körbe tartoztunk, de nem történt áfa visszaigénylés. 

Dékány András képvisel ő: A határozati javaslatot azzal az indoklással kérem meghatározni, hogy 
nem támogatja, mert annak cél és okszerűségét nem tartja megalapozottnak. Ebben a 
megfogalmazásban benne lehet, hogy nem zárkóztunk el, de ennek vannak szabályai. Ezzel, amit 
Kiss László képviselő úr felvetett, azt is megelőlegezhetjük, hogy nincs takargatni valónk. Tehát 
indokoljuk meg, hogy cél és okszerűség nélküli volt a kezdeményezés. 

Kmetty Károly polgármester: Az A) verzió arról szólt, hogy nem adjuk ki a hozzájárulást az adótitok 
alóli felmentéshez. Dékány úr kiegészítését elfogadjuk?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akár igen, akár nem döntés születik, mindkét határozati javaslat 
szövegében legyen benne az, hogy pontosan milyen adatokról van szó. Úgy szólna a határozati 
javaslat szövege, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csatorna-beruházás során 
keletkezett adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán 
Város Önkormányzat tekintetében történt-e áfa visszaigénylés vagy adójóváírása  Váci Viziközmű-
társulatnak kiadja, mert annak cél és okszerűségét nem tartja meglapozottnak. Felkéri a 
polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-társulatot tájékoztassa. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
határozati javaslatot. Aki az előterjesztés A) pontjával, ezzel a kiegészítéssel egyetért kérem 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 1 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 98/2015. (IV. 29.) számú határozata a z 
adótitok alóli felmentés tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem adja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csatorna-beruházás során keletkezett adótitoknak 
minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat 
tekintetében történt-e áfa visszaigénylés vagy adójóváírás a Váci Viziközmű-társulatnak kiadja, mert 
annak cél és okszerűségét nem tartja meglapozottnak. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci 
Viziközmű-társulatot tájékoztassa. 

7. napirendi pont: Az őrbottyáni temet őben található Kvassay-sírkert felújításának támogat ása 

Kmetty Károly polgármester : A Pénzügy Bizottság tárgyalta, átadnám Kiss Lászlónak a szót. 

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, de voltak 
kiegészítéseink. Felmerült a lehetősége annak, hogy 240.000 Ft értékben, az önkormányzat 
rendelkezik térburkoló kővel, amit szeretnénk felajánlani a felújításhoz. Ezzel a kiegészítéssel 
javasolnánk elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Szabó István alpolgármester:  Ha nem támogatják ezt a felajánlást, akkor ez elvész? Ilyen esetben 
mit csinálunk? Ez kötelezettséget jelent-e számunkra? 

Kmetty Károly polgármester:  Ez egy felajánlás, ha ezzel nem akarnak élni, akkor marad a pénzügyi 
támogatás, amit adunk. Ha ilyen helyzet állna elő, akkor vissza fogom hozni testület elé ezt a döntést.  

Kollár Sándor képvisel ő: Ha a 240.000 Ft-ot kivennénk az előterjesztésből és az maradna benne, 
hogy 80 m² térburkoló követ felajánlunk, akkor ezt a méregfogat ki tudnánk húzni. A másik kérdésem, 
hogy egy olyan módosító javaslatom lenne, hogy a 100.000 Ft pénzbeli támogatást a fejlesztési 
kereten belüli átcsoportosításra ajánlanám, mert ezekkel a 100.000 Ft-os összegekkel el fogjuk 
tüntetni a csekély tartalékot.  

Kmetty Károly polgármester: Van- e kérdése hozzászólása ezzel kapcsolatban valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester: Akkor a határozati javaslat szövege úgy szólna, hogy Őrbottyán Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay sírkert felújításához 100.000 Ft 
pénzbeli támogatást biztosít a beruházási keret terhére, valamint  80 m2 térburkoló kő formájában 
természetbeni támogatást biztosít. Aki  ezzel a módosítással a határozati javaslatot elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze.  
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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 99/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay-sírkert felújításának támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay sírkert 
felújításához 100.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít a beruházási keret terhére, valamint 80 m2 
térburkoló kő formájában természetbeni támogatást biztosít. 

8. napirendi pont: Közbeszerzési tanácsadó kiválasz tása, pályázatíró – tanácsadó 
igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatásáh oz 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság az I. pontban szereplő határozati 
javaslatot támogatja.  

Kiss László képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság is.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Pénzügyi Bizottság egyik pontot sem fogadta el.  

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 100/2015. (IV. 29.) számú határozata a 
„Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – tanácsadó igénybevételére 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához.” tárggyal ka pcsolatban 

1.. tanácsadói közbeszerzési eljárást nem ír ki, mivel annak fedezete Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési eljárást nem 
folytat le. 

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pályázatíró nem biztosított 
 
9. napirendi pont: Városi énekkar névhasználati kér elme 

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. Elnök asszonyt 
kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a határozati javaslatot? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a Városi Énekkarnak az Őrbottyán 
névre  vonatkozó névhasználati  kérelmét  a testületnek elfogadásra javasolja. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben egyéb javaslat nincsen, akkor szavazásra tenném fel a 
kérdést. Aki egyetért a határozati javaslattal, 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 101/2015. (IV. 29.) határozata a váro si 
énekkar névhasználati kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a városi énekkar pólóján 
az „Őrbottyán” név szerepeljen. Az engedély a tevékenység folytatásának időtartamára szól 

10. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sportpályán  lévő épület helyiségének büfé üzemeltetése 
céljából pályázat kiírása 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta az Ügyrendi, a Pénzügyi és Humánügyi Bizottság. Átadom a 
szót a bizottságok elnökeinek. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottsági elfogadásra javasolja a testületnek 
a pályázat kiírását, melyben módosításokat eszközöltünk.   
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 5) pontban nem kerül minimális összeg meghatározásra a bérleti 
díjnál. 8) pontban a beadási határidő 2015.06.05-e 12.00 óra. 11) pontnál tárgyalás ideje és helye, 
2015.06.09. és a Hivatal, elbírálás tervezett ideje, 2015.06.24. A pályázati kiírás, 2015.04.30-án 
megtörténik. 

Kiss László képvisel ő: Kulturális és Sport Bizottsági és a Pénzügyi Bizottság javasolja a pályázat 
kiírását sport büfé üzemeltetésére a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést, aki a felolvasott módosításokkal a 
pályázati kiírást támogatja, 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 102/2015. (IV. 29.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpályán található épület úgyn evezett klub helyiségének vendéglátó-ipari 
egység üzemeltetése céljából kiírt pályázatról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vendéglátó-ipari egység 
üzemeltetésére az alábbi pályázatot írja ki: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE  

Őrbottyán Város Önkormányzata a Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 
48.) épületében lévő 82 m² alapterületű helyiség, vendéglátó-ipari egység üzemeltetés céljára történő 
bérbeadására pályázatot ír ki határozatlan időtartamra. 

1.       Az Ajánlatkér ő adatai  

Ajánlatkérő neve:                      Őrbottyán Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe, posta címe:   2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Ajánlatkérő telefonszáma:  (28) 360-044 

Ajánlatkérő e-mail címe:    orbottyan@orbottyan.hu 

2.       A pályázat tárgya  

Őrbottyán Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő, Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, 
Bartók Béla utca 48.) épületében lévő  82 m² alapterületű helyiségben vendéglátó-ipari egység 
működtetésére határozatlan idejű pályázatot hirdet. 

3.       A pályázat célja 

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő sportpálya vendéglátó-ipari 
egységének működtetésére. 

4.       A bérleti szerz ődés id őtartama  

2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre. 

5.       A pénzügyi feltételek 

- Ajánlattevő vállalja, hogy a helyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes 
ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden hónap 5. napjáig megfizeti.  

- Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg háromhavi bérleti díjnak 
megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható 
szerződésszegés esetén felhasználásra kerül. 

- Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás 
alapján bírálja el. 

- Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat. 

- 90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék (közüzemi díj, köztartozás) a szerződés azonnali 
felmondását eredményezi. 

- A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket. 
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7.       A szerződéskötés feltételei  

- Ajánlattevőnek vállalnia kell az egység megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel való 
ellátását, működési engedélyének megszerzését és a megfelelő és biztonságos működéshez szükséges 
felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségen. 

- A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetve a tevékenységre 
vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával. 

- Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja a 
sportpálya szabályzatait és rendelkezéseit. 

- Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos 
biztosítását. 

- A bérleményben vendéglátó-ipari egység üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró 
hozzájárulásával folytatható. 

- A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén 
a szerződés megszűnik. 

- Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az Ajánlattevő kötelessége. 

- Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az Ajánlattevő feladata. 

- Az Ajánlattevő köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni. 

- A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti 
berendezései tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

- Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés 
folyamatos biztosítását. 

8.       A pályázat formai és tartalmi követelménye i 

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 63.)  

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bartók Béla utcai sportpálya épületében található büfé 
üzemeltetésére.” 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június  5. 12.00 óra 

A pályázathoz csatolni kell 

-  az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), 

-  a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását, 

-  az Ajánlattevő eddig tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára 
vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, 

-  referenciákat, 

-  a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, 

-  Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartást. 

9.       A pályázattal kapcsolatos egyéb információ k 

- Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteles kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési 
engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése. 

- A helyiség kizárólag vendéglátó-ipari egységként működtethető. A tevékenység bejelentés köteles 
a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján. 

- A bérleti díj nem tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját. 

- A havi bérleti díj mellett a bérlő köteles megfizetni a szilárd hulladék szolgáltatás díját. 
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10.   A pályázati kiírás eredménytelensége  

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására. 

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha 

- nem érkezett pályázati ajánlat, 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, 

- az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az 
összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát 
vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,  

- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása is jelentős vagyonvesztéssel járna. 

11.   A pályázat bontása és elbírálása  

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2015. júni us 9.   

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Az ajánlatok elbírálásának tervezett id őpontja: 2015. június 24.  

12.  A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó 

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van; 

- akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn. 

13.  A pályázat érvénytelen, ha  

- a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be; 

- egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk. 

A pályázat benyújtása el őtt az helyiség megtekintésére lehet őség van. 

Előzetes egyeztetés:   

Nagy Ferenc 

2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Telefon: 06-70-456-5011 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilá gosítás kérhet ő Őrbottyán Város 
Önkormányzat polgármesterét ől telefonon, illetve személyesen. 

Kmetty Károly polgármester 

Polgármesteri Hivatal 

2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

Telefon: 06-28-360-044  

Őrbottyán Város Önkormányzata fenntartja magának a j ogot, hogy a pályázatot – az eljárás 
bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelen nek nyilvánítsa. 

11. napirendi pont: Egyebek 

Benedek Éva képvisel ő: Mint a Humánügyi Bizottság elnöke, egyeztettem Patonai Imola fogorvossal, 
aki támogatja az egészségház elindítását kiemelve a szakmai előírások betartásának fontosságát. 

Szabó István alpolgármester:  Lakossági megkeresést szeretnék továbbítani. Azt a kérdést tették fel, 
hogy önkormányzatunk szervez-e valamilyen központi gyűjtést a nepáli katasztrófával kapcsolatban? 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, nem lebecsülve ezt a katasztrófát, hogy tegyen 
mindenki saját belátása szerint. 

Dékány András képvisel ő: Lesz a Kormány által szervezett adománygyűjtés 
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Kmetty Károly polgármester:  Számos olyan problémánk van, ami miatt úgy gondolom, hogy bízzuk 
ezt a magánszemélyekre és civil szervezetekre. 

Dékány András képvisel ő: Tartalmában és formájában megújuló Hírmondó rendben meg fog jelenni. 
A lakosság igényéhez méltó lapszámmal indulunk és ezt folytatni is fogjuk. Elvárható volt a 
szerkesztőségtől, hogy közhasznú, friss információt kapjanak a lakosok, olvasmányos jól kezelhető 
formában jelenjen meg. Frissítettük a közhasznú információkat. Kifejezetten jó érzés volt látni, hogy 
komoly közéleti aktivitás indult az új Hírmondó kapcsán. Egyre többen jelentkeztek azzal, hogy részt 
vennének ennek szerkesztésében. Ami a honlapunkat illeti, Győr nettel tárgyaltam és rugalmasak, 
készségesek voltak. Megköszöntem az együttműködést. Szeretném mindenkinek megköszönni az 
aktív közreműködést, kiemelve Szabó István alpolgármester úr közreműködését. Ha ez így halad és 
az igény is meg lesz rá, és a testület ehhez támogatását adja és a pénzügyi tehetségünk is lehetővé 
tesz, akkor elgondolkodhatunk az oldalszám bővítésén is. Olyan események krónikásai lehettünk, 
amelyek méltóak ehhez a településhez. A 2015.05.05-án a terjesztéssel végezhetünk, egyébként 
pedig a hónap első napjaira lehet tervezni, hogy megkapják a lakosok az újságot 

Kmetty Károly polgármester:  A Győr nettel a szerződést ezek szerint felbonthatjuk. 

Dékány András képvisel ő: Igen fölmondható, amikor itt technikailag rendben vagyunk, akkor igen. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 09:48 
órakor bezárta.   

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 

 


