
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2015. augusztus 26-án, szerdán 08:00 órakor 

megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 

 

161/2015. (VIII. 26.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

162/2015. (VIII. 26.) számú határozata a napirendi pontról  

163/2015. (VIII. 26.) számú határozata az adósságko nszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás ára kiírt pályázat tárgyában  

164/2015. (VIII. 26.) számú határozata az „Európa a  polgárokért” program, Europe 
for Citizens pályázat benyújtásáról 

165/2015. (VIII. 26.) számú határozata Szabó Csilla  Riesában megrendezett Európa 
bajnokságon való részvételének támogatásáról  

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 
szerdán 08:00 órakor megtartott 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 

 Dékány András   képviselő 

 Lehoczky Enikő    képviselő  

 Kollár Sándor   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

 Batki Gabriella   gazdasági vezető 

 Kiszely Zoltán    iroda vezető 

 Lehoczkiné Franyó Hajnalka önkormányzati iroda  

Igazoltan távol:  Cserepka András   képviselő 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

Kiss László   képviselő 

NAPIRENDEK 

1. Adósságkonszolidációval nem érintett önkormányzatok pályázati támogatása 

2. Testvérvárosi pályázat benyújtása 

3. Egyebek 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Cserepka András, 
Csernákné Szoboszlai Szilvia és Kiss László képviselők jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen, 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lehoczky Enikő képviselőt kérem fel. 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi 
határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 161/2015. (VIII.26.) számú 
határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 26-án, szerdán 
08:00 órakor tartandó rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő 
képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester: A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek módosító 
javaslata? 

Benedek Éva bizottsági elnök: Szeretném napirendre felvenni Szabó Csilla 
nemzetközi versenyen való részvételének támogatását. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki ezzel a módosítással a napirendi pontokat elfogadja, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület a napirendi 
pontokról 6 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 162/2015. (VIII.26.) számú 
határozata a napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 26-án, szerdán 
08:00 órakor tartandó rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.. Adósságkonszolidációval nem érintett önkormányzatok pályázati támogatása 
2.. Testvérvárosi pályázat benyújtása 
3.. Szabó Csilla nemzetközi versenyen való részvételének támogatása 
4.. Egyebek 

1. napirendi pont: Adósságkonszolidációval nem érin tett önkormányzatok 
pályázati támogatása 

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem a bizottság 
elnökét, hogy milyen döntés született. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  A Pénzügyi Bizottság megvitatta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 

Kmetty Károly polgármester:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel 
kapcsolatban van-e még valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 163/2015. (VIII. 26.) számú 
határozata az adósságkonszolidációban nem részesült  települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt p ályázat tárgyában  

1.) Őrbottyán Város önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az alább felsorolt programok megvalósítására 

Kismókus óvoda fejlesztése tetőtér beépítésével: 

ei: 100.500.000.- 

Táncsics Mihály utca út-, és járdaépítés:  

ei: 65.500.000.- 

Közlekedésbiztonsági beruházás, Rákóczi F. u. városközpont  
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ei: 15.000.000.- 

Összesen: ei: 181.000.000.- 

forint összegben  pályázatát benyújtja. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

2. napirendi pont: Testvérvárosi pályázat benyújtás a  

Kmetty Károly polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. 
Kérdezem elnök urat, hogy milyen döntés született? 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek? 

Benedek Éva képvisel ő: Arról van elképzelés, hogy mire szeretnénk ezt felhasználni?  

Kmetty Károly polgármester:  Igen az alap elképzelés az, hogy jövő év márciusában 
fogjuk a 10 éves testvérvárosi kapcsolatot megünnepelni és emiatt szeretetnénk egy 
nagyobb volumenű ünnepséget tartani, illetve megpróbálnánk tartalommal kitölteni. 
További kérdése, hozzászólása van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 164/2015. (VIII. 26.) számú 
határozata az „Európa a polgárokért” program, Europ e for Citizens pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Európai 
Bizottság által kiírt „Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens címet viselő 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 4.000.000 Ft támogatási összegre. A költségek 
50%-át, 4.000.000 Ft saját forrást, költségvetéséből biztosítja. Felkéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben való 
benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

3. napirendi pont: Szabó Csilla nemzetközi versenye n való részvételének 
támogatása  

Kmetty Károly polgármester: Adnék mindenkinek két percet, hogy átolvassa az 
előterjesztést. 

Kmetty Károly polgármester:  Miután mindenki elolvasta az előterjesztést, kérdezem 
az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója?  

Benedek Éva képvisel ő: Nincsen. 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 165/2015. (VIII. 26.) számú 
határozata Szabó Csilla Riesaban megrendezett Európ a bajnokságon való 
részvételének támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szabó Csilla 
részére 30.000 Ft összegű támogatást biztosít a Riesában 2015. 09. 23. és 2015. 09. 
27. között megrendezendő Európa bajnokságon való részvételhez. Az összeg fedezetét 
az általános tartalék terhére biztosítja. 
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4. napirendi pont: Egyebek  

Kmetty Károly polgármester:  Egyebek napirendi pontban van-e valakinek kérdése? 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Két dologgal kerestek meg a lakosok. Az egyik, hogy 
a CBA előtt ráállnak az autósok a járdára. Kérték, hogy továbbítsam, hogy a járdára ne 
álljanak fel, illetve az ott lévő ház előtt ne álljanak meg. Ez volt az egyik kérés. 

Kmetty Károly polgármester:  A járdát értem, de a ház előtt történő parkolást nem. Ha 
akadályozza a ki-be járást az értelemszerűen tilos. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nem tudnak kiállni. Két ház lakói érintettek. Akik a 
boltba vásárolni mennek nem a parkolóba állnak, hanem beállnak a kapu elé. Volt olyan 
eset, hogy csatározásra került sor. Másrészt azt gondolom, hogy a parkolási kultúrához 
tartozik, hogy nem állok a járdára az autóval, de úgy látom, hogy nem mindenkinek. A 
másik, hogy a Dózsa György utca erdő felőli részéről fordultak hozzám, azzal 
kapcsolatban, hogy mikor kap az út új burkolatot. 

Kmetty Károly polgármester:  Ez a második utca, amely tervbe van véve. Az első a 
Táncsics lesz. Ezt a két utcát kezdjük majd el, ahol a felszín alatti csapadék 
vízelvezetési-rendszer kiépült, éppen azért, hogy ezek ne menjenek utána tönkre. 
Nagyon bízom benne, hogy legkésőbb a jövő évi költségvetésbe a Dózsa György 
utcára jut pénz, a Táncsics utcát mindenképpen meg fogjuk csinálni.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Akkor mit mondhatok, mikor kerül erre sor? 

Kmetty Károly polgármester:  Jövőre mindenképpen. 

Szabó István alpolgármester:  Enikő felvetésére reagálnám, hogy én jeleztem a 
rendőrség felé ezt a parkolási problémát. Sőt a közbiztonsági és bűnmegelőzési 
előadás egyik fő témája lesz a településen való biztonságos közlekedés kerékpárral, 
gyalogosan és autóval. A rendőrök tudnak róla, hogy jönniük kell, meg van szervezve. A 
településen élők is megállnak olyan emberek, akik a közéletben forognak.  

Dékány András bizottsági tag:  Teljesen jogos, amit Enikő mondott. A KRESZ ezt 
szabályozza, ez egy elég súlyos szabálysértés. A kérdés, hogy az üzlet tulajdonosát 
lehet-e kérni, hogy fokozottan ügyeljen a vásárlóira. 

Kmetty Károly polgármester:  A közterület-felügyelő is rá tudna pillantani.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Ezt akartam javasolni, hogy ha párszor megbüntetnék 
az ott parkolókat, akkor ez a probléma megszűnne. 

Kmetty Károly polgármester:  A közterület felügyelő, a tanítás kezdete előtt mind az 
óvoda előtti parkolásra, mind az iskola előttire fokozottan figyeljen oda. A rendőrök és 
polgárőrök is kint szoktak lenni. Utána fel lehet menni a CBA elé. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A szombat délelőtt az egyik forgalmas időpont, amikor 
ott rendre lehetne szoktatni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Bizonyos szabálysértéseknél helyszíni bírságot szabhat 
ki a közterület felügyelő.  

Kmetty Károly polgármester:  Végig fogjuk gondolni, hogy hogyan legyen. A rendőrőrs 
létszáma igen alacsony, gyakran megy velük a közterület felügyelő. Ezt is kihasználva 
lehet irányítani a tevékenységet, hogy jobban figyeljenek oda. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Azt is érdemes lenne megszámolni, hogy az autók 8-
10%-a, behajt az egyirányú utcába és kihajt onnan. Ezt büntetni kellene. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha a kamerarendszer feláll, lehet tudni, hogy az ilyen 
jellegű felvett dolgokkal a rendőrség tud-e valamit kezdeni? 

Dékány András bizottsági tag:  A bűnüldözésben ez teljesen elfogadott. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ki kell táblázni, hogy kamerával megfigyelt terület. 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e még valakinek kérdése egyebekben?  
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Kérdés nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Érkeznek az írásos lakossági észrevételek a 2015. 
szeptember 11-i közmeghallgatással kapcsolatban. Jelezni szeretném, hogy az egyik 
ilyen beadványban az szerepelt, hogy kérnék azt, hogy a képviselők mondják el 2-3 
percben, hogy mit tettek ez elmúlt évben. Mindenki készüljön fel gondolatban.  

Dékány András bizottsági tag:  Ez hogyan fog működni? Te napirendre tűzöd? 

Kmetty Károly polgármester:  Megvan a napirendünk. Az első napirendben 
bemutatjuk, hogy mit csináltunk az első évben. Amikor a prezentáció befejeződött, 
felkérjük a képviselőket, hogy röviden foglalják össze, hogy melyik bizottságban 
dolgoznak, milyen tevékenységet folytattak.  További kérdése, hozzászólása 
egyebekben van-e még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az 
ülést 08.13. órakor bezárta.   

Kmetty Károly  Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester  jegyző 

 

Lehoczky Enik ő 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


