
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. január 27-én, szerdán 8:58 órakor 

megtartott nyílt ülésének 

jegyzőkönyve 

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendele te 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2/2016. (I. 29.) rendelete Őrbottyán 
Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér ől  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a 
település környezetvédelmér ől, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkor mányzati 
rendelet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2016. (I. 29) önkormányzati rendele te 
a kitüntet ő címek, díjak alapításáról és adományozásának rendj éről  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 
1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

1/2016. (I. 27.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 

2/2016. (I. 27.) számú határozat a polgármesteri be számolóról 

3/2016. (I. 27.) számú határozata a napirendi pontr ól 

4/2016. (I. 27.) számú határozata a közmeghallgatás  időpontjának és napirendjének 
meghatározásáról  

5/2016. (I. 27.) határozata a 2016. évi igazgatási szünetek id őpontjának meghatározásáról  

6/2016. (I. 27.) számú határozata Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 

7/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

8/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

9/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

10/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a 
közterületek használatáról és a település környezet védelmér ől és köztisztaságáról szóló 
22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati rendeletének mód osításáról  

11/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a 
közterületek használatáról és a település környezet védelmér ől és köztisztaságáról szóló 
22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati rendeletének mód osításáról 

12/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

13/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

14/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
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15/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

16/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

17/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

18/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

19/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

20/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  

21/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  

22/2016. (I. 27.) számú határozata az Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az 
adományozható elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról  

25/2016. (I. 27.) határozata 6000 tonna vasúti tölt éskő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő 
kiválasztásával kapcsolatban 

26/2016. (I. 27.) számú határozata a Bartók Béla ut cai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan. 

27/2016. (I. 27.) számú határozata a Bartók Béla ut cai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan. 

28/2016. (I. 27.) határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

29/2016. (I. 27.) számú határozata a Közbeszerzési szabályzat elfogadása tárgyában  

30/2015. (I. 27.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat kommunikációjáról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én, szerdán 08:58 
órakor megtartott 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 (10:32-ig) 
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 
 Kiss László   képviselő 
 Kollár Sándor   képviselő 
 Lehoczky Enikő    képviselő 
 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
 Kiskuti Petra   aljegyző  
 Muzsay Márta   szakmai vezető 
 Lehoczkiné Franyó Hajnalka Arteries Studio munkatársa 
 Szoboszlai Erzsébet  élelmezés-vezető 
 Batki Gabriella    gazdasági vezető 
 Balázsné Szalay Katalin  óvodavezető 
 Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 
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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 

Nyílt ülés keretében: 

1. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  

2. A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  

3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  

4. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 

5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 
település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

6. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

7. Vasúti töltéskő kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása 

8. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

9. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye 

10. Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki ellátó Szervezet alapító okirata 

11. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

12. Az önkormányzat kommunikációs helyzete – a tanácsnok beszámolója 

13. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

14.  Váci agglomeráció csatorna-derogációs kötelezettség 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
fővel van jelen, határozatképes, hitelesítőnek Szabó István alpolgármestert kérem fel.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 1/2016. (I. 27.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 27-én, szerdán 08:58 órakor 
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szabó István alpolgármestert választja.  

Kmetty Károly polgármester:  Írásban nem kaptam se kérdést, se interpellációt, szeretném 
megkérdezni, hogy most napirend előtt van-e valakinek valami témája, kérdése, amit fel szeretne 
vetni?  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Szeretném jelezni, hogy nagyon sokan megkerestek mikor leesett a hó. 
A lakosok nem hányták el a portájuk elől a havat, elég sok hó esett legalább 5 centiméternyi és utána 
ráesett az eső. Gyakorlatilag nem lehetet közlekedni. Fokozottan figyeljünk arra, hogy a lakosok 
seperjék a havat az ingatlanuk előtt, főleg a Rákóczi úton, mert balesetveszélyes volt. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A mostani újságban meg is fog jelenni egy cikk, amiben mindenkinek 
felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi a kötelezettsége. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Én azt gondolom, hogy ezt minden évben megtesszük.  

Kiss László képviselő kiment a teremből 9:01 
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Kmetty Károly polgármester:  Igen lehet, hogy itt csak az fog működni, hogy büntetünk. Kiküldésre 
került a polgármesteri beszámoló, van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Ha nincsen, aki 
elfogadja a beszámolót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2/2016. (I. 27.) számú határozata a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester: A napirendeket kiküldtük. Zárt ülés keretében egy kiegészítést 
javaslok, az ITET társulásba Galgagyörk kérte a felvételét és zárt ülés kereteiben szeretném, ha ezt 
megtárgyalnánk. A társulás rendes tagjai úgy tudnak felvenni egy új tagot, ha minden egyes 
képviselő-testület minősített többséggel támogatja.  

Kiss László képviselő visszajött a terembe 9:02 

Kmetty Károly polgármester: Ezzel a módosítással, aki a napirendi pontokat elfogadja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület a napirendi pontokról 9 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az  alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 3/2016. (I. 27.) számú határozata a 
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 27-én, szerdán 08:55 órakor 
tartandó ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Nyílt ülés keretében:  

1. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása  
2. A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése  
3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  
4. Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 
5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 

település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

6. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adományozható elismerésekről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

7. Vasúti töltéskő kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása 
8. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 
9. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye 
10. Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki ellátó Szervezet alapító okirata 
11. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
12. Az önkormányzat kommunikációs helyzete – a tanácsnok beszámolója 
13. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

1. Váci agglomeráció csatorna-derogációs kötelezettség 
2. Galgagyörk településnek az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társuláshoz történő csatlakozásáról 

Cserepka András képvisel ő: Polgármester úr, én szeretném jelezni, hogy fél 11-kor el kell mennem, 
esetleg ha van olyan napirendi pont ahova minősített többség kell, akkor javaslom, hogy hozzuk 
előrébb azokat a napirendi pontokat. 

Kmetty Károly polgármester: Ha nem érnénk el odáig, akkor abban az esetben idő közben 
elrendelünk egy zárt ülést.  

1. napirendi pont: A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása  

Kmetty Károly polgármester: Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Mindkét bizottság javasolja a napirendi pontok kiegészítését a képviselő-testület tagjainak a 
beszámolójával. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság ezzel a kiegészítéssel a testületnek 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság szintén. 

Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nekem az a javaslatom, hogy amiről beszámolnak a képviselők, az 
kerüljön bele a Hírmondóba is, hogy milyen tevékenységet végeztünk. 

Kmetty Károly polgármester: Azt szeretném kérni, hogy mindenki tömören fogalmazza meg és 
írásba is adja le a tevékenységéről szóló beszámolóját. Az újságnak terjedelmi korlátja van és ezt is 
figyelembe kell venni. 

Dékány András képvisel ő: Támogatom Enikő javaslatát, mindenki egy oldalban írja le az újság 
részére a beszámolóját, hogy ne legyenek félreértések. 

Szabó István alpolgármester:  Azt szeretném jelezni, hogy Várospolitikai fórum március 18-án lesz a 
költségvetés elfogadása után, és a vállalkozói fórumot is említettük, aminek az időpontját majd a 
költségvetés elfogadása után fogunk pontosítani.  

Kmetty Károly polgármester:  Valakinek van még kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-
testület tagja számoljanak be a tevékenységükről, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2016. (I. 27.) számú határozata a 
közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi közmeghallgatás 
időpontja: 2016. szeptember 9. péntek 18.00 óra, napirendje:  

• A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója. 
• A képviselő-testület tagjainak beszámolója. 
• Tájékoztató a képviselő-testület 2016. évi munkájáról, a településen megkezdett fejlesztések, 

beruházások állásáról, a várható fejlesztésekről. 
• Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelően a közmeghallgatást hívja össze. 

2. napirendi pont: A 2016. évi igazgatási szünet el rendelése  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság a testületnek a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e valakinek a napirendi ponthoz kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot,  kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2016. (I. 27.) határozata a 2016. é vi 
igazgatási szünet id őpontjának meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

2016. március 24. és 2016. március 29. között   3 munkanap 
2016. július 4. és 2016. július 8. között     5 munkanap 
2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 5. között  5 munkanap 
2016. december 27. és 2016. december 30. között 4 munkanap 
Összesen:      17 munkanap 
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3. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendel et módosítása  

Kmetty Károly polgármester: Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

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

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság a testületnek a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi bizottság a testületnek a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport bizottság a testületnek a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 

Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban valamilyen kérdése, észrevétele? 

Cserepka András képvisel ő: Volt egy olyan kérdésem, hogy lesz-e még a 2015. évi költségvetésre 
vonatkozólag módosítás, erre azt a választ kaptam, hogy igen. 

Kmetty Károly polgármester: Ha nincsen más kérdés, akkor kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadta el: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendele te 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. (az elfogadott rendelet a j egyzőkönyvhöz kerül csatolásra)  

4. napirendi pont: Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Hely i Építési 
Szabályzatának elfogadása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság a testületnek a határozati javaslatot 
és a rendelet-tervezetet is elfogadásra javasolja. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolja mind a határozati javaslatot, 
mind a rendelet-tervezetet. 

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

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 6/2016. (I. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város településszerkezeti tervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak alapján megalkotja Őrbottyán Város 
Településszerkezeti tervét és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a településszerkezeti tervlapot, valamint 
azok kötelező együttes alkalmazását előírja. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Őrbottyán Város teljes igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a Településszerkezeti terv e 
határozat szerinti szöveges, valamint rajzi mellékleteit. Az e határozat szöveges és rajzi mellékleteit 
azok módosításáig együtt kell alkalmazni. E határozat szöveges mellékletei: 

a) M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása 
b) M-2 melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések) 
c) M-3 melléklet: A település területi mérlege 
d) M-4 melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
e) M-5 melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

E határozat rajzi melléklete: a TSZT rajzszámú, m=1:10.000 méretarányú településszerkezeti terv. 
Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától számított 
30. napon lépnek hatályba. 
E határozat meghozatalával egyidejűleg Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2011. (IV. 18.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Nagyközség településrendezési terve 
érvényét veszti.  
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadta el: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2/2016. (I. 27.) rendelete Őrbottyán 
Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér ől. (az elfogadott rendelet a 
jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra)  

5. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról és a település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosítása  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Módosításokkal javasolja az Ügyrendi bizottság a 
testületnek elfogadásra a rendelet tervezetet.  

A tervezet 3-as paragrafusában a hulladékégetés továbbra is lehetséges legyen havi egy alkalommal. 
Az egyes bekezdésben a „hulladékgyűjtő edények” helyett „az arra rendszeresített hulladékgyűjtőben” 
kifejezés szerepeljen.  

Az új 17/A paragrafus 3-as bekezdésének a szövegét az alábbiakban javasoltuk.  

„Az ingatlanok területén mások nyugalmának megzavarására alkalmas munka végzése, gép 
használata, motoros favágás, kerti traktor üzemeltetés, fűnyírás, kertépítéssel és - fenntartással 
kapcsolatos, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése 

a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra, 

b) szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon 9.00 és 16.00 óra, 

c) vasárnap és ünnepnapokon 9.00 és 13.00 óra 

között lehetséges.” 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság döntése megegyezett az Ügyrendi bizottság 
döntésével. 

Kmetty Károly polgármester: Rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nekem az a tapasztalatom, hogy nem vagyunk egymással, mint lakosok 
figyelmesek, vasárnap rendszeresen reggel hét órától, amikor jó idő van, akár 40 fokban is zúgás, 
kalapálás, fűrészelés, favágás történik. Azt gondolom, hogy a vasárnap a pihenés napja. Vasárnap és 
ünnepnap egyáltalán nem javaslom engedélyezni ezt a tevékenységet. 

Kollár Sándor képvisel ő: Mint előterjesztő, nekem is ez a volt a javaslatom. A bizottsági üléseken 
merültek fel indokok a vasárnap délelőtti munkavégzés engedélyezésére. Azért mentem bele, hogy 
nehogy az legyen, hogy semmi változást nem fogadunk el. Én támogatom azt, amit Enikő elmondott.  

Benedek Éva képvisel ő: A bizottsági üléseken elhangzott, hogy ez a javaslat azért került ide, mert 
nagyon sokan szombaton is dolgoznak és ezért csak vasárnapi napokon tudják elvégezni a zajkeltő 
tevékenységeiket. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Én azt gondolom, hogy valamikor muszáj szünetet tartani és szerintem 
figyelemmel kell lenni másokra is. Továbbra is azt javaslom, hogy szombaton és ünnepnapokon ne 
engedjük a zajkeltő tevékenységet. Biztos vagyok benne, hogy mindenki talál a hét 6 napján időt arra, 
hogy ezt a zajkeltő tevékenységet el tudja végezni.  

Szabó István alpolgármester:  Szerintem a fokozatosság elvét kellene megtartanunk, azzal lehet 
eredményeket elérni, ha ezek betartatva is vannak. Lehetőséget kell arra biztosítanunk, hogy az 
apróbb munkákat el tudják végezni. 

Kiss László képvisel ő: Egyetértek abban, hogy lényegében, ha nem találunk valamilyen megoldást 
arra, hogy a hétvégi napokon és ünnepnapokon legyen valaki, aki ezt felügyelje, szabályozni tudja és 
be tudja tartatni ezeket a rendeleteket. Gyakorlatilag, ahogy ezt az elmúlt években is tapasztalhattuk 
ennek nincs jelentősége. Az emberek többsége nagyjából tudja, hogy ezeket hétvégén nem tudja 
senki ellenőrizni. Azt sem várhatjuk az emberektől, hogy egymást jelentsék fel. A lakosoknak annyi 
lenne a dolga, hogyha hétvégén is lenne egy olyan szerv, akinek ezt tudja jelezni és, aki hétvégén is 
tudná ezt felügyelni, akkor lenne gyakorlatilag létjogosultsága igazán ennek a rendeletnek. Elsősorban 
azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan tudjuk ezeket betartatni, mivel az előzőt se tudtuk betartatni.  
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Lehoczky Enik ő képvisel ő: Évek óta figyelmeztetjük, írogatunk a Hírmondóba, én azt gondolom, 
hogy komolyabb szankciót még nem alkalmaztunk, vagy nincs róla tudomásom. Ha ezt a rendeletet 
hasonlóképen figyelmeztetésekkel oldjuk meg, és a Hírmondóban való felhívásokkal akkor 
gyakorlatilag nem látom esélyét annak, hogy bármi változna. Egyetértek azzal, hogy a betartatásra 
igen is hangsúlyt kell fektetni. Nekem is nagyon kellemetlen mikor vasárnap szeretnék pihenni és nem 
tudok pihenni. Zajmentes napra lenne szüksége az embereknek és, ha betartjuk a fokozatosság elvét, 
akkor pedig ellenőrizzük és alkalmazzuk a szankciókat. 

Cserepka András képvisel ő: Én azt gondolom, hogy talán a fokozatosságnak véget kellene vetni és 
ezeknek a betartatására jobban oda kell figyelnünk. Ha nem engedjük eltüzelni a bizonyos 
hulladékokat, általában azokkal a hulladékokkal van a gond, amiket amúgy el is szállítanak. Sajnos, 
amiket nem tudnak eltüzelni az általában, a kazánban kerül elégetésre. Tegyünk előrelépéseket. 

Kollár Sándor képvisel ő: Az égetéssel kapcsolatban is a javaslat tartalmaz néhány szabályozást, 
viszonylag konkrétan meg van ebben a tervezetben nevezve, hogy mi az, amit lehet égetni, innentől 
kezdve az illetékes közterület felügyelőnek arra is konkrétan jogosítványa van, hogy azt is ellenőrizze, 
hogy azt égessék, amit lehet. A 2016-os költségvetés tervezése során számolni fog a hivatal plusz 
egy fő közterület felügyelő alkalmazásával, ami lehetőséget add arra, hogy a munkaidő egyeztetésnél, 
ha erre a kollégának is hajlandósága, akkor úgy egyeztessünk, hogy egy hétköznapi munkaszüneti 
nappal, akár hétvégén az egyik közterület felügyelő vállalná azt, hogy elérhető legyen és ügyeletben 
legyen. Ez a jelenlegi helyzethez képest előrelépés lesz. Ha a ciklus végére el tudunk odáig jutni, 
hogy folyamatosan rájönnek, hogy felesleges az égetés számukra, hiszen annyi lehetőséget kínál 
számukra a képviselő testület arra, hogy elszállítsák a zöldhulladékukat, jelenleg úgy döntöttünk, hogy 
nem tartunk abban a helyzetben, hogy drasztikusan megváltoztassuk ezt a lehetőséget.  

Dékány András képvisel ő: Én tiltanám az égetést. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Nekem az-az érzésem, hogyha változtatjuk, hogy egy hónapban egyszer 
vagy egy hónapban kétszer, akkor a lakosok nem tudják nyomon követni, hogy mikor égethetnek. Úgy 
vélem, hogy ha most azt tűzzük ki célul, hogy vasárnap és munkaszüneti napokon 9-13 óra között 
égethetnek, azzal a céllal, hogy fokozatosságot akarunk bevezetni, és mondjuk három hónap múlva 
vagy fél év múlva bevezetjük a teljes tiltást, fogalmuk sem lesz, hogy most melyik érvényes. Szerintem 
hatékonyabb lenne, hogy vasárnap és munkaszüneti napokon ne lehessen zajkeltő tevékenységet 
végezni.  

Kiss László képvisel ő: A rendőrségnek, nincs olyan jogköre, hatásköre, hogy a helyi rendelet 
megsértése esetén, ha büntetni nem is tudnak, legalább felszólítani a rendeletsértő tevékenység 
abbahagyására?  

Gállné Mezősi Szilvia képvisel ő: Nincs. 

Kmetty Károly polgármester: Egyrészt a rendelet-tervezetben a hétvégi zajkeltést is bekorlátoztuk, 
az egyik javaslat szerint 9 és 13 óra közé. Nyilván feladatunk lesz azt megoldani, hogy ez 
ellenőrizhető legyen, ha nincs meghatározva a rendeletben, hogy mit szabad és mit nem, akkor a 
közterület-felügyelőnek is nagyon nehéz lesz a dolga, hiszen neki hivatkoznia kell valamire. Ha 
eltöröljük, akkor is van egy rendelet, amire hivatkozhat, és ha időkorlátba szorítjuk, akkor is. 
Szerintem, ha minden szempontból tudjuk biztosítani a lakosoknak, hogy mindazt az ágakat és 
minden egyéb dolgot el tudunk az ingatlanról szállítani, - a zöldhulladékot elviszi a Zöld Híd - ha 
mindent tudunk biztosítani, akkor igen meg lehet tiltani ezt a tevékenységet. Tudjuk a mi korlátainkat is 
és ezért egyelőre biztosítanám ezt a havi egy nap égetést 16-20 óráig.  

Ha nincsen több javaslat, akkor egyenként szavaznánk a javaslatokról. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 7/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a tel epülés 
környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati rendeletének 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet 17.  (1) bekezdését a 
következő szövegezéssel fogadja el:  
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„17.  § 

Az ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni 
kell.  Amennyiben ez nem lehetséges, a kerti hulladék gyűjtése az arra rendszeresített 
hulladékgyűjtőben történik. A kerti hulladékot az edénybe helyezése előtt aprítani kell.” 
 

Kmetty Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az adott hónap első pénteki napján 16.00 és 
20.00 óra között lehet égetni, április 1. és november 30. között, az kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 8/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a tel epülés 
környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati rendeletének 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet 17.  (2) bekezdését a 
következő szövegezéssel fogadja el:  

„17. § 

Száraz avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a 
tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne 
károsítsa. Az avar és kerti hulladékot nyílt téren, füstölés nélkül égetni április 1. és november 30. 
között, minden hónap első pénteki napján 16.00 és 20.00 óra között lehet.” 
 
Kmetty Károly polgármester: A 17/A. § rendelkezik a zajkeltéssel kapcsolatosan, a bizottság azt 
javasolta, hogy vasárnap és ünnepnapokon 9-13 óra közé legyen bekorlátozva a zajkeltő 
tevékenység. Elhangzott az a képviselői javaslat, hogy ne legyen ilyen. 

Kiss László képvisel ő: Nekem az lenne az indítványom, hogy az ünnepnapokon ne lehessen, és 
vasárnap 9-13 óra között lehessen zajkeltő tevékenységeket folytatni. 

Kmetty Károly polgármester: Kiss képviselő javaslatát teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 2 igen, 5 ellen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 9/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a tel epülés 
környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önk ormányzati rendeletének 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint zajkeltő tevékenységet 
vasárnap 9.00 és 13.00 óra között lehessen folytatni, ünnepnapokon pedig ne lehessen, nem fogadta 
el. 

Kmetty Károly polgármester: Lehoczky Enikő javaslatát teszem fel szavazásra, hogy vasárnap és 
ünnepnapokon egyáltalán ne lehessen. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 4 igen, 4 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el é s az alábbi  határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 10/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a tel epülés 
környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati rendeletének 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint zajkeltő tevékenységet 
vasárnap és ünnepnapokon ne lehessen folytatni, nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: A következő javaslat, hogy vasárnap és ünnepnapokon 9.00 és 13.00 
óra között lehessen zajkeltő tevékenységet végezni. 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 2 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 11/2016. (I. 27.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a tel epülés 
környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. ( XII. 21.) ön kormányzati rendeletének 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet 17/A §  (3) bekezdését a 
következő szövegezéssel fogadja el:  

„17/A.  § 

1. Az ingatlanok területén mások nyugalmának megzavarására alkalmas munka végzése, gép 
használata, motoros favágás, kerti traktor üzemeltetés, fűnyírás, kertépítéssel és - 
fenntartással kapcsolatos, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése 

a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra, 

b) szombati napokon 9.00 és 16.00 óra, 

c) vasárnap és ünnepnapokon 9.00 és 13.00 óra 

között lehetséges.” 

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

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a 
település környezetvédelmér ől, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkor mányzati 
rendelet módosításáról. (az elfogadott rendelet a j egyzőkönyvhöz kerül csatolásra)  

6. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható 
elismerésekr ől szóló önkormányzati rendeletének megalkotása  

Kmetty Károly polgármester:  Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Tavaly olyan 
adományozási címek is ide kerültek, amiknek máshol kell szerepelniük. Ez a rendelet település szintű 
díjak adományozásáról kell, hogy szóljon, így az díszpolgári, Őrbottyánért díj illetve a Jó tanuló, jó 
sportoló díjakról. Én úgy gondolom, hogy a pedagógusi díj, a közszolgálatért díj illetve a nyugdíjba 
vonulás, ezek alapvetően munkahelyi dolgok, a pedagógusoknak megvan a pedagógus nap, ahol egy 
ilyen díjat át lehet adni. A közszolgálatért díjra ott van a köztisztviselői nap, ahol ezt át lehet adni. A 
nyugdíjba vonulási pedig egy olyan kérdés, amit a munkáltató intézne el. Akik ezekre a díjakra voltak 
jogosultak, és tényleg kiemelkedő a munkájuk, tevékenységük, akkor ők jogosultak lehetnek a 
Díszpolgári illetve az Őrbottyánért díjak. Én támogatom a Pénzügyi bizottság javaslatát, hogy ez a 
három kerüljön ki ebből a rendeletből. Természetesen lehetőség van arra, hogy a költségvetés 
tervezésekor erre a képviselő testület adott helyeken pénzt tegyen oda.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő:  

A bizottság a következő javaslatokat fogadta el:  

- a tervezet 7. § (4) bekezdésében 40.000 Ft pénzjutalmat javasol 
- a tervezet 9. § (1) bekezdésében 10 éves szakmai munkát,  
- a tervezet 10. §  (3) bekezdésében 15 éves  jogviszony után nettó 50.000 forint, 25 éves  

jogviszony után nettó 100.000 forint pénzjutalom jár.” 
- a tervezet 11. § -át javasolja azzal kiegészíteni, hogy a díj annak adományozható, akinek a 

jelölés időpontjában, a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, bizonyítványában vagy 
leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és megyei versenyen 1-3. 
helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést ért el. és a tanulmányi eredményt az iskola 
által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

Kollár Sándor képvisel ő: Ha ezeket a különböző díjakat elfogadjuk, abba a helyzetbe hajtja bele 
magát a hivatal, hogy gyakorlatilag éves szinten egy olyan nyomás lenne az intézmények részéről, 
hogy kijelöljünk évente egy-két embert, ami megint csak felelősség, és megint csak a pénzről fog 
szólni az egész. Ez a testületen belül is és a nevelőtestületen belül is feszültség forrása lehet.  



11 

Ez a díj akkor már nem arról fog szólni, amiről kellene, hogy kiemeljük azokat az embereket, akik 
valamiféle plusz tevékenységgel hozzájárultak a település életéhez. Viszont a bizottság javasolta azt 
is, hogy az Őrbottyánért díjat ne csak egy fő részére lehessen adni egy évben, hanem három főnek. A 
pedagógusok és a közszolgálatosok között vannak olyan dolgozók, akik valamilyen tevékenységükkel 
rászolgáltak erre a díjra, így akkor az ő tevékenységük egy sokkal nívósabb díjjal kitűntethető lehet.  

Benedek Éva képvisel ő: Hasonló módosításokkal fogadta el a Humánügyi bizottság, azzal a 
kivétellel, hogy az Őrbottyánért díjjal 100.000 Ft pénzjutalom járjon. 

Kiss László képvisel ő:  

A Kulturális és Sport bizottság a következő javaslatokat fogadta el:  

- a tervezet 7. § (4) bekezdésében 100.000 Ft pénzjutalmat javasol 
- a tervezet 9. § (1) bekezdésében 10 éves szakmai munkát,  
- a tervezet 10. §  (3) bekezdésében 15 éves  jogviszony után nettó 50.000 forint, 25 éves  

jogviszony után nettó 100.000 forint pénzjutalom jár.” 
- a tervezet 11. § -át javasolja azzal kiegészíteni, hogy a díj annak adományozható, akinek a 

jelölés időpontjában, a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, bizonyítványában vagy 
leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és megyei sportversenyen 1-3. 
helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. és a tanulmányi eredményt az 
iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. A címmel díszoklevél és 20.000 Ft értékű 
ajándékutalvány járjon.” 

9:45  Muzsay Márta szakmai vezető megérkezett  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Én teljesen egyetértek azzal, hogy a közszolgálatért és a 
pedagógus díszoklevélért járó díjakat ebből a rendeletből kivegyük. Viszont én úgy gondolom, hogy 
azon kicsit gondolkodjunk el, hogy a nyugdíjba vonulókról valamilyen szinten emlékezzünk meg. 
Szeretném, ha ők nem lennének elfelejtve.  

Benedek Éva képvisel ő: Támogatom, hogy a nyugdíjba vonulási rész maradjon meg úgy, hogy a 
búcsúztatásán adjuk át a díjat. 

Kmetty Károly polgármester:  Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ez a rendelet 
alapvetően arról szól, hogy a település érdekében a saját munkáján kívül kimagaslót tett, akkor ezt 
díjazzuk ezzel. A nyugdíjba vonulás munkáltatói terület, ahol ugyan úgy megkaphatja az illető, meg is 
fogja vélhetőleg kapni, nincsen azzal gond és be lehet kerülni abba a háromfős Őrbottyánért díjnál, de 
ne keverjük össze a két témát. Én javaslom, hogy vegyük ki. 

Benedek Éva képvisel ő: Van különbség az őrbottyáni intézmények munkáltatója és a munkáltatója 
között. Nem biztos, hogy ezt mindegyik munkáltató meg fogja adni, ez el fog sikkadni, a 
pedagógusoknak nem mi vagyunk a munkáltatójuk, hogy nem tudom, hogy milyen jogcímen 
adhatnánk nekik csak úgy a költségvetésből. Félek, hogy a költségvetésben nem úgy lesz benne, ha 
nincs róla rendelet. 

Kmetty Károly polgármester:  Nagyon sok ember dolgozik itt a településen, aki úgy dolgozik, hogy 
nem tartozik semmilyen szempontból az önkormányzathoz, mindenkinek kellene akkor nyugdíjba 
vonulási díjat biztosítani. A nyugdíjba vonulás kifejezetten a munkáltatói jogkörbe tartozó kérdés, én 
nem keverném össze települési szintű kiadással. Persze, ha olyan tevékenységet végzett a munkája 
során, ami által erre érdemessé válik akkor ott a helyes kitüntető.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az önkormányzat és az intézményei tekintetében pontosan tudják az 
intézményvezetők, hogy ki megy várhatólag nyugdíjba a következő évben. Az intézmény vezetőknek 
meg van az a lehetőségük, a megfelelő jogosítvánnyal, eddig is megvolt, hogy ezt megfelelő módon a 
költségvetés megfelelő sorában tervezve kezelje. Az önkormányzatnak és az intézményeinek is. 

Benedek Éva képvisel ő: Az iskola nem hozzánk tartozik, ezért ezt nem tudjuk szabályozni.  

Kmetty Károly polgármester: Nem tudjuk befolyásolni egy versenyszférán belüli vállalat 
menedzsmentjét sem. Nyílván az itteni intézményi körbe tartozóknál mi tudunk tervezni ezzel, akik 
nem tartoznak hozzánk, azokkal nem tudunk tervezni és nem is tartom igazságosnak, hogy ott ahol 
tudunk ott adunk, én nem javaslom, hogy ez bent maradjon. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Őrbottyánért díjra bárki jelölhető. 
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Benedek Éva képvisel ő: Én javaslom, hogy a nyugdíjazási pont maradjon bent. 

Kiss László képvisel ő: Attól még, hogy ez a három bent marad, attól még azt nem kötelező adni, 
attól még dönthet úgy a képviselő-testület, hogy nem adja meg a díjat.  

Kmetty Károly polgármester: Én azért nem értek egyet ezzel, mert ha jön egy intézményvezetői 
javaslat, akkor nem hiszem, hogy a képviselő-testület nemet fog mondani.  

Kiss László képvisel ő: Nyilván az intézményvezetőknek kell ezt komolyan venniük. 

Kmetty Károly polgármester:  Magyarán egyértelmű, hogy az intézményvezető ide fogja küldeni a 
javaslatait, hiszen az intézményvezetőknek semmibe se kerül javaslatot tenni ezekre a díjakra. 

Kmetty Károly polgármester:  Van egy település szintű díjazási rendszerünk, ami település szinten, a 
település érdekében végzett kimagasló tevékenység díjazásáról szól. 

Haladjunk a díjakkal sorban. Az első módosítást szavazásra teszem fel. Aki egyetért azzal, hogy a 
tervezet 8. §-át a Közszolgálati díjat  elhagyjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  12/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből az Őrbottyán Közszolgálatáért Díjról szóló 8. §-t elhagyja. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a rendelet-tervezetből a Pedagógus díszoklevélről szóló 9. § 
elhagyását javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  13/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből a Pedagógus Díszoklevélről szóló 9. §-t elhagyja. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a rendelet-tervezetből a Nyugdíjba vonulási emléklapról szóló 10. 
§  elhagyását javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 3 igen, 3 ellen szavazattal, 
3 tartózkodás mellett a testület a határozati javas latot nem fogadta el, alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  14/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből a Nyugdíjba vonulási Emléklapról szóló 10-es §-t elhagyását nem fogadta el.. 

Kmetty Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 7. § (3) bekezdésében az adományozható  
Őrbottyánért  Díjak száma 3 legyen, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 1 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 15/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (3) bekezdését: „Évente 3 db Őrbottyánért Díj adható.” szöveggel fogadja el. 
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Kmetty Károly polgármester: A Humánügyi és Kulturális és Sport bizottság 100.000 Ft-ot rendelt 
hozzá ehhez a díjhoz, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 3 igen, 5 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett a testület a határozati javas latot nem fogadta el, az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 16/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegének 100.000 Ft-ra emelését nem fogadta el.  

Kmetty Károly polgármester:  A következő javaslat 40.000 Ft volt, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 1 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 17/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegét 40.000 Ft-ban határozza meg. 

Kmetty Károly polgármester: A 10. § - nál az összegről kell dönteni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Két opció van ennél a §-nál az egyik 30.000 Ft pénzjutalommal jár, a 
másik pedig, hogy 25 év után 100.000 Ft jár, 15 év után pedig 50.000 Ft. 

Dékány András képvisel ő: Szövegmódosítást javasolnék, nem természetes személynek, hanem 
személynek. Illetve kiegészíteném a „kiváló szakmai teljesítmény”- nyel a szöveget. 

Kmetty Károly polgármester: Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 18/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot mely szerint az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 10. § (1) bekezdésében a „természetes személynek” szövegrész 
„személynek” szövegre módosul és kiegészül a „kiváló szakmai teljesítmény” szövegrésszel, elfogadja. 

Kmetty Károly polgármester: A következő javaslat az volt, hogy 25 év munkaviszony után nettó 
100.000 Ft pénzjutalom járjon, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 3 igen, 4 ellen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett a testület a határozati javas latot nem fogadta el, az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 19/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 10. § (3) bekezdésében a javaslatot, hogy 25 év jogviszony után 100.000 Ft pénzjutalom járjon – 
nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 15 év munkaviszony után nettó 50.000 Ft 
jutalom járjon, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 4 igen, 2 ellen szavazattal, 
3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem f ogadta el, az alábbi határozatot hozta: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 20/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 10. § (3) bekezdésében a javaslatot, hogy 15 év jogviszony után 50.000 Ft pénzjutalom járjon – 
nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: A Jó tanuló-jó sportoló díj következik. A tanulmányi eredményt az 
iskola által lehet igazolni, ami befogadható; a megyei sport versenyen 1-3 helyezés és az országos 
sportversenyen 1-10 helyezés; és bizonyítványban vagy leckekönyvében 4-esnél gyengébb jegy nem 
szerepelhet, kiemeltük, hogy jó tanuló és jó sportoló legyen, mert tavaly ez nem volt egyértelmű. Aki 
ezekkel a szöveg szerinti módosításokkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 21/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 11. §-át az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a) a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  
b) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb 
jegy nem szerepel és  
c) megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 
1-10. helyezést ért el. 
(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző 
egy éves időszakra vonatkozóan kell vizsgálni. 
(3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal 
lehet igazolni.” 

Kmetty Károly polgármester: Volt egy javaslat, hogy 10.000 Ft helyett 20.000 Ft értékű legyen az 
utalvány ennél a díjnál. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 2 igen, 7 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem f ogadta el, az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 22/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 11. § (3) bekezdésében a 20.000 Ft értékű ajándékutalványra vonatkozó javaslatot nem fogadta 
el.  

Kmetty Károly polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal a rendeletet elfogadja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
a kitüntet ő címek, díjak alapításáról és adományozásának rendj éről. (az elfogadott rendelet a 
jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra).  

Kmetty Károly polgármester 10:09-kor zárt ülést ren delt el, a testület zárt ülés keretében 
folytatta a munkáját. 

A zárt ülést követ ően a testület 10:17-t ől nyílt ülés keretében folytatta a munkát. 
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7. napirendi pont: Vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztása 

Kollár Sándor képvisel ő: Megkaptuk a kellő tájékoztatást, a Pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 

Kmetty Károly polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, ha nincs akkor, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 25/2016. (I. 27.) határozata 6000 ton na 
vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztásával kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „6000 tonna vasúti töltéskő 
kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása” tárgyában elfogadja a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére a 
Fót-Gép Kft-vel (2151 Fót, Március 15. utca 4.) bruttó 4.572.000 Ft értékben. 

8. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sportpálya g ondnokolása  

Kiss László képvisel ő: Kulturális és Sport bizottság javaslata az volt, hogy egy hónappal később 
kerüljön vissza a testület elé  ez az előterjesztés, amikor a Gamesz gyakorlatilag működésbe lépett 
már, és meg fogja tudni oldani azokat a feladatokat, amik a karbantartáshoz szükségesek és nem 
fognak ezek a feladatok elhalni a jövőben sem. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 

Kmetty Károly polgármester: Van valakinek esetleg kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
Akkor szavazásra teszem fel a Kulturális és Sport bizottság módosító indítványát, hogy februárban 
tárgyalja újra a testület ezt az előterjesztést. Aki a Kulturális és Sport bizottság módosító javaslatát 
elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 4 igen, 4 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem f ogadta el, az alábbi határozatot hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 26/2016. (I. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződés felbontását a  
2016. februári testületi ülésén tűzze napirendre és tárgyalja újra, nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester: Aki az eredeti határozati javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 5 igen, 3 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 27/2016. (I. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést 2016. február 1-
jével felbontja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatosan 
szükséges intézkedéseket tegye meg.   

9. napirendi pont: Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat m űködési engedélye 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-
tervezetet. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi bizottság is elfogadásra javasolta a tervezetet. 

Kmetty Károly polgármester: Valakinek van-e esetleg valami kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Ha nincs akkor, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, hogy kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 
1.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (az e lfogadott rendelet a jegyz őkönyvhöz kerül 
csatolásra).  

10. napirendi pont: Az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki ellátó Szervezet alapító okirata 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 

Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, ha nincs 
akkor, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 28/2016. (I. 27.) határozata az 
Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. március 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző 5/2016. számú alapító okirat 
szerint, egyúttal a megválasztott igazgatót az alapítás dátumának megfelelően nevezi ki. Egyúttal 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet alapításáról szóló 181/2015. (IX. 30.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. 

11. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfoga dása 

Kmetty Károly polgármester: Annyit szeretnék még az előterjesztésben foglaltakhoz hozzáfűzni, 
hogy ma reggel volt az Ügyrendi bizottság rendkívüli ülése. Azért van erre szükség, mert november 1-
jén megváltozott a közbeszerzési törvény, a szabályzatunk már nem volt jogszerű, viszont nagyon 
gyorsan el kell indítanunk a Kismókus óvoda közbeszerzési eljárását, ahhoz viszont kell ez a 
szabályzat. Azért, hogy ne fussunk ki a nyári időszakból, nagyon gyorsan szeretnénk ezt lebonyolítani.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi bizottság a szabályzatot elfogadásra 
javasolja a testületnek. 

Kmetty Károly polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki a közbeszerzési 
szabályzatot elfogadja,  kérem kézfelemeléssel jelezze.  

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

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 29/2016. (I. 27.) számú  határozata a  
Közbeszerzési szabályzat elfogadása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadott, 2015. március 
1. napján hatályba lépett Közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi és az előterjesztés 
mellékletét képező új Közbeszerzési szabályzatot 2016. február 1-jei hatálybalépéssel elfogadja. 

12. napirendi pont: Az önkormányzat kommunikációs h elyzete – a tanácsnok beszámolója 

Dékány András képvisel ő: Röviden próbáltam a Hírmondóval és a Honlappal kapcsolatos eddigi 
változásokat összefoglalni. Köszönöm a támogatást a folyamatos fejlesztés ügyében. A honlapon 
technikai és tartalmi jellegű elmaradásunk is van. A probléma megoldására alkalmaztunk egy 
webmestert. Szívesen közvetítek minden felhasználói észrevételt, javaslatot. Májusban jelent meg a 
megújított szám én készítettem egy statisztikát erről, a hivatali információk 60-70%-át teszik ki a 
Hírmondónak.. Különböző Őrbottyánhoz köthető facebook oldalak vannak, kezdenek megszűnni az 
itteni morgolódások, talán azért, mert megkapják a szükséges tájékoztatásokat. Vannak olyan témák 
melyeknek bele kellene kerülniük az újságba de  sajnos helyhiány miatt maradnak ki. 
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Lehoczky Enik ő képvisel ő: Én szeretném megkérdezni, hogy mi volt az az ok, ami az 
előterjesztésben is szerepelt, hogy tartalmi és technikai okok miatt a Hírmondó 2016. januárban nem 
jelent meg? Mi volt a tartalmi és technikai akadálya? 

Dékány András képvisel ő: Eleve az, hogy az ünnepekre való tekintettel nem volt annyi esemény, 
hogy érdemi információval tudtuk volna megtölteni az újságot. Ezt még tudtuk is volna kezelni, de 
december 22-én leállt a nyomda január 4-ig. Most a napokban kapták volna kézhez a lakosok az 
újságot, azt gondoltuk, hogy annak nem sok értelme van, hogy néhány napon belül két újság is 
megjelenjen. Ezért most februárban bővített lapszámot fogunk kiadni. 

Lehoczky Enik ő képvisel ő: A dizájn sokat javult, egy sokkal fiatalosabb és a mai kor szellemének 
megfelelő formát kapott a hírmondó. Én hiányolom ennek ellenére, a koncepciót a cikkekben és a 
felépítését az újságnak. Én úgy érzem, hogy nincsen meg a szerkesztői, újságírói tapasztalat mögötte, 
én szeretném kérni a tartalomnak az ilyen szempontból történő felépítését, a tájékoztatást, hogy ne 
maradjon ilyen, hogy a nyomda leáll és nem tudunk közölni információt. És szeretném kérni azt is, 
hogy a meghozott határozatok, rendeletek, ami a képviselő-testület munkája, ne csupán egy sorban 
jelenjen meg. Ugyan történt már előrelépés, mert az Arteries stúdió egyik munkatársa jelen van az 
üléseken. Én ennek a jelenlétnek az eredményét azonban nem veszem észre az újságban, mert nem 
látom, hogy elhangzana, hogy mi történt a képviselő-testületi ülésen, még mindig a száraz sorokat 
látom. Szeretném kéni, hogy ezek jelenjenek meg valóban, hogy mik történik itt az ülésen. A 
honlappal kapcsolatosan azt gondolom, hogy felül kell bírálnunk azt az igényt, hogy a lakosság 
elsődleges igénye az, hogy a tűzoltóság, a rendőrség és egyéb számokat lásson legelőször amikor 
egy honlapra belép, mert szerintem ezeket meg lehet jeleníteni egy olyan helyen ami központi hely, de 
nem veszi el a fókusz pontokat fontos témákról, mint a legfrissebb információk. Azt gondolom, hogy a 
középpontban, amikor belépünk egy honlapra, akkor a legaktuálisabb információknak kell elérhetőnek 
lenni. A keresőben próbáltam egyes kulcsszavakra rákeresni, és nem adott ki semmit a kereső. 
Szerintem, ami a lakosok számára fontos, az jelenjen meg központi szerepben, és egy jól elérhető 
helyre tenni a sürgősségi pontokat. Arról nem is beszélve, hogy nincsenek feltöltve dokumentumok, 
jegyzőkönyvek és hasonlók. 

10:32 Cserepka András kiment a teremből. 

Kiss László képvisel ő: Egyetértek Enikővel különös tekintettel a Hírmondó esetében a testületi 
ülésekről készült beszámolókat illetően. Továbbá arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a honlapon 
az aktualitásoknak az időben történő feltöltésére több figyelmet kellene szerintem fordítani. Vannak 
üres járatok, amik ugyan csak kellemetlenek tudnak lenni, rákattint az ember a linkre és rákkattintása 
után nem jeleníti meg. 

Dékány András képvisel ő: Igen ez folyamatban van, teljesen igazad van, kérem, hogy írjátok meg az 
észrevételeiteket. 

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

Lehoczky Enik ő képvisel ő: Még annyit szeretnék mondani, hogy amikor megválasztottuk az Arteries 
stúdiót és elhangzottak azok a nagyszerű ötletek, amiket egyébként ők tudnak kínálni, azt gondolom, 
hogy azokból csak töredéke valósult meg. Volt szó különböző alkalmazásokról, úgy érzem, hogy ezek 
kicsit ellaposodtak. 

Kmetty Károly polgármester:  Kérem, minden észrevétellel Dékány Andrást keressétek fel.  

Lehoczky Enik ő képvisel ő: András mikor fog ez változni, hogy feláll rendesen a honlap? 

Dékány András képvisel ő: Van egy felület ezt vállalta az Arteries, hogy működteti és szervezi, a 
tartalomfeltöltés a mi feladatunk, a keresőt nekik kell finomítani. Nagyon komoly tartalmat kell látnia a 
web fejlesztőnek. Kell egy egységes tartalomszolgáltatás, hogy milyen formátumban és tartalomba 
kerüljenek fel az anyagok. Például nincsenek fent a testületi ülések meghívói ezt fel kellene rakni 
ugye? 

Kollár Sándor képvisel ő: Ezek fent szoktak lenni és az előterjesztések is. 

Kmetty Károly polgármester:  Teljesen érthetőek a felvetések, ha ebben kell akár a hivatallal, akár 
velem is lehet egyeztetni ezekben az ügyekben. 

Szabó István alpolgármester:  Annyit szeretnék röviden, hogy Zöld Híd szállítási igazgatójának 
említettem a webmestert és kéri az elérhetőségét, hogy együtt tudjanak működni. 
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Lehoczky Enik ő képvisel ő: Ezek évek óta problémák, hogy felkerüljenek az előterjesztések, hogy 
melyik változata kerüljön fel, szerintem, aminek egyébként is fel kell kerülnie azok kerüljenek fel. 
Fontos lenne, hogy pl. a tűzgyújtásra, az ebtartásra, a szabályokra, rá lehessen keresni. 

Dékány András képvisel ő: Nincs jó keresőmotor, ugyanaz az előterjesztés 3 fájlnéven fut, ez így 
nem megy, itt rendet kell rakni, különben így nem fog működni. 

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja a kommunikációs beszámolót, az kérem kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 30/2015. (I. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzat kommunikációjáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán Város Önkormányzat 
kommunikációjáról szóló beszámolót elfogadja. 

13. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Szeretném felhívni a képviselő társak figyelmét, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség határideje január 29.. Aki még esetleg nem tett ennek eleget 
kérem, figyeljen, hogy nehogy kicsússzon a határidőből.  

Szabó István alpolgármester:  2016-os rendezvényeket fel szeretnénk osztani, az azokon való aktív 
közreműködést, ez azt gondolom, hogy a februári bizottsági ülésen elegendő, hiszen februárban 
egyetlen egy rendezvény van, utána folyton jönnek majd a rendezvények, esetlegesen gondoljátok 
végig, mindenki tudja, hogy milyen események lesznek ebben az évben. Előre lehet gondolkozni, 
hogy ki mit szeretne és mikor.  

Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a 
részvételt és a nyílt ülést 10:43 órakor bezárta.  

 

Kmetty Károly  Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester  jegyző 

 

  

 Szabó István 

 képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 


