Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 27-én, szerdán 08:00 órakor megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 27.) önkormányzati
rendelete az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetménykiegészítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
24/2019. (II. 27.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
25/2019. (II. 27.) határozat a polgármesteri beszámolóról
26/2019. (II. 27.) határozat a napirendi pontokról
27/2019. (II. 27.) határozat Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 2020-2022. évekre
28/2019. (II. 27.) határozat az Ügyrendi Bizottság beszámolójáról
29/2019. (II. 27.) határozat a Pénzügyi Bizottság beszámolójáról
30/2019. (II. 27.) határozat a Humánügyi Bizottság beszámolójáról
31/2019. (II. 27.) határozat az alpolgármester 2018. évi beszámolójáról
32/2019. (II. 27.) határozat az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló
beszámolójáról
33/2019. (II. 27.) határozat „A legszebb konyhakert” – Magyarország legszebb konyhakertjei
programhoz való csatlakozásról
34/2019. (II. 27.) határozat az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti
tulajdonjogának megszerzése érdekében
35/2019. (II. 27.) határozat az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti
tulajdonjogának megszerzése érdekében

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én, szerdán 08:00
órakor megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

Jelen vannak:

Kmetty Károly
Szabó István
Benedek Éva
Cserepka András
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Dékány András
Kiss László
Kollár Sándor
Lehoczky Enikő
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Batki Gabriella
Károlyfi Levente
Muzsay Márta
Previák András
Balázsná Szalai Katalin
Lehoczkyné Franyó Hajnalka
Oláh Henrietta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő - 8.21-től
jegyző
aljegyző
gazdasági vezető
műszaki irodavezető
családsegítő szolgálat intézményvezető
Gamesz igazgató
óvoda vezető
Arteries Stúdió
jegyzőkönyvvezető

Meghívó szerinti napirendi pontok:
NAPIREND ELŐTT
-

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

Nyílt ülés keretében:
1. Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítése
3. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre
4. Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
5. Az Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója
6. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
7. Humánügyi Bizottság 2018. évi beszámolója
8. Az alpolgármester 2018. évi beszámolója
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
10. Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz
11. Az Őrbottyán belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti temető tulajdonjogának ügye
12. Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása
13. Egyebek
Zárt ülés keretében:
14. Őrbottyán, belterület 1387 és 1401 hrsz. alatti ingatlanok megosztása és értékesítése
15. Egyebek
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Kmetty Károly polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a testületi ülésen. Lehoczky
Enikő érkezni fog. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel van jelen, határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Szabó István alpolgármester urat. Aki egyetért a
hitelesítő személlyel kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (II. 27.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 27-én, szerdán 08:00 órakor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Szabó István alpolgármestert választja.
Kmetty Károly polgármester: Napirendek előtt van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor a
polgármesteri beszámolóra térjünk át. Ezzel kapcsolatban van egy elírásom a beszámolóban, a heti
75 óra az iskolásoknál az heti 25 óra. Van valakinek kérdése, észrevétele a polgármesteri
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a polgármesteri beszámolóról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (II. 27.) határozata a
polgármesteri beszámolóról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Kmetty Károly polgármester: A napirend kiküldésre került. Ezzel kapcsolatban van valakinek
észrevétele vagy módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat az kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokról 8
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (II. 27.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. február 27-én, szerdán 08:00 órakor
tartandó rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1. Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítése
3. Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre
4. Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
5. Az Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója
6. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
7. Humánügyi Bizottság 2018. évi beszámolója
8. Az alpolgármester 2018. évi beszámolója
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
10. Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz
11. Az Őrbottyán belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti temető tulajdonjogának ügye
12. Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása
13. Egyebek
Zárt ülés keretében:
1. Őrbottyán, belterület 1387 és 1401 hrsz. alatti ingatlanok megosztása és értékesítése
2. Egyebek
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1. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.
28.) önkormányzati rendelet módosítása
Mind a három Bizottság tárgyalta.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: A Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolta a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság is elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs, aki a rendelet módosítást elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. napirendi pont: Az
illetménykiegészítése

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi

Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Köszönöm szépen, elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, aki a
rendeletet elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 27.) önkormányzati
rendelete az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetménykiegészítéséről
3. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre
Mind a három Bizottság tárgyalta.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs,
aki elfogadja a határozati javaslatot az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (II. 27.) határozata Őrbottyán
Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról a 2020-2022. évekre
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a 2020-2022.
évekre vonatkozóan saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
4. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Mind a három Bizottság tárgyalta.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét?
Kollár Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta azzal a jelentéssel, amit
elküldtem aznap. Nem láttam ezt az előterjesztésben.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Elnézést, utólag kiküldjük.
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság összefoglalta a költségvetés felosztását és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: Elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Kérdés van esetleg? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 2019. évi
költségvetést az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Balázsné Szalai Katalin 08 óra 05 perckor megérkezett a Tanácsterembe.
5. napirendi pont: Az Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója
Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság beszámolóját az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019. (II. 27.) határozata az Ügyrendi
Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
6. napirendi pont: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök úr?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Kérdése van valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (II. 27.) határozata a Pénzügyi
Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2018.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
4

7. napirendi pont: Humánügyi Bizottság 2018. évi beszámolója
Tárgyalta a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök asszony?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolóját.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Kérdés van a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (II. 27.) határozata a
Humánügyi Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
8. napirendi pont: Az alpolgármester 2018. évi beszámolója
Mind a három Bizottság tárgyalta.
Kmetty Károly polgármester: Alpolgármester úr szeretnéd kiegészíteni valamivel?
Szabó István alpolgármester: Nem, köszönöm.
Muzsay Márta 08 óra 06 perckor megérkezett a Tanácsterembe.
Kmetty Károly polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki elfogadja alpolgármester úr beszámolóját az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (II. 27.) határozata az
alpolgármester 2018. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
9. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Tárgyalta az Ügyrendi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen a munkátokat és
kérlek tolmácsold a dolgozók felé.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság is hasonló képen elfogadta.
Kmetty Károly polgármester: Van valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a
beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019. (II. 27.) határozata az
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Polgármesteri
Hivatal 2018. évi munkájáról elfogadja.
10. napirendi pont: Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei programhoz
Tárgyalta a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: A Humánügyi Bizottság elnökének előterjesztésében készült. Elnök
asszony kívánsz az előterjesztéshez hozzáfűzni valamit?
Benedek Éva képviselő: Nem, köszönöm szépen.
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Kmetty Károly polgármester: Van-e kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, aki támogatja, hogy ebbe
a programba részt vegyünk az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (II. 27.) határozata „A legszebb
konyhakert” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz való csatlakozásról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A legszebb konyhakert” –
Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz csatlakozni kíván. Felhatalmazza a polgármestert
a szándéknyilatkozat aláírására és felkéri a Humánügyi bizottság elnökét a helyi verseny
koordinálására.
11. napirendi pont: Az Őrbottyán belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti temető
tulajdonjogának ügye
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök úr?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság a 3. verziót támogatta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e kérdése bárkinek?
Kiss László képviselő: Néhány információ a tudomásra jutott azóta. Véleményem szerint a helyi
plébánia vezetőt nem lett volna szabad megkerülni, nem történt vele semmilyen egyeztetés. Sajnos
egy állandó probléma, hogy bizonyos előterjesztéseknél, ahol egyesületek, alapítványok stb. az
illetékesek nincsenek meghívva. A bizottsági és testületi ülés közötti időszakban volt alkalmam
beszélni a plébánia vezető úrral. A püspökség kiküldte ezt a levelet, ami konkrétumot nem tartalmaz,
hogy mire tartanának igényt, csak felsoroltak néhány lehetőséget. Nagyjából már körvonalazódott,
hogy ténylegesen mire lenne szüksége az egyházközségnek. Az egyházközség részéről most, hogy
közelednek a választások van egy félelmük azzal kapcsolatban, hogy mi lesz azzal a döntéssel, hogy
amennyiben megvalósulna az új templom beruházás, akkor a testület biztosít egy területet az
egyháznak. Nem tudhatjuk, hogy hogyan fog viszonyulni ehhez a kérdéshez a következő testület. Ez
a fajta ajánlat tulajdonképpen arra vonatkozna, hogy ezt a területet szeretnék a temetői területért
cserébe, hogy biztosra tudják azt, hogy ez a terület rendelkezésre fog állni, ha eljön annak az ideje,
hogy építkezni tudjanak. Nem tudom, milyen jogi lehetőségek vannak arra, hogy tényleg
rendelkezésre fog állni ez az ingatlan a számukra. Ez az, amiről szeretnének egy megerősítést.
Kmetty Károly polgármester: Meghívhattuk volna a plébánia vezetőjét is, de a püspökség írta a
levelet. Azt gondolom, hogy nem egy járható út az, hogy egy forgalomképtelen területért egy
forgalomképeset adjunk, ráadásul úgy, hogy még az egyház el sem döntötte, hogy felújítja vagy sem
a templomot.
Cserepka András képviselő: Amit Kiss László képviselő társam elmondott az számomra több
dologban aggályos. Ezt a területet odaadni cserébe nem tartom indokoltnak. A testület korábban
hozott egy olyan döntést, hogy amennyiben új templom építésére kerül sor, abban az esetben
megvizsgálja az a lehetőséget a testület, hogy odaadhassa a területet. Én úgy emlékszem, hogy ez a
terület a rendezési tervünkben fejlesztendő területként, temető bővítés vagy közterület céljára volt
fenntartva. Az egyházközség valamilyen szervezet vagy alapítvány létrehozásában gondolkodik és
egy gyűjtési akciót szervez, mert szükség lesz pénzre a templom felújításához. Az egységes temető
fenntartásban gondolkodjunk és figyeljünk oda a kommunikációra.
Benedek Éva képviselő: Ezt valamilyen módon le kell zárni. Ha ezt a területet nem adják át, akkor
kössünk egy szerződést, amiben le van írva, hogy ki milyen költséget vállal. Ezt nem jelenti azt, hogy
a jövőben nem tudjuk megváltoztatni ezt a helyzetet, de azt én sem támogatom, hogy egy
forgalomképes ingatlant egy forgalomképtelen, temetői funkción kívül másra nem használható
területre cseréljünk.
Kmetty Károly polgármester: A levélben ezeket az opciókat felvázoljuk. Amíg az egyház sem tudja
még, hogy lesz-e új templom vagy sem, addig értelmetlen összekeverni a temető ügyét ezzel.
Kollár Sándor képviselő: Én is egyetértek ezzel és annyival egészíteném ki, hogy ha az egyháznak
bármilyen igénye lenne a pályaterülettel kapcsolatban és olyan lépéseket terveznek, ami nem
elegendő ahhoz, hogy akár egy pályázatot benyújtsanak, akkor azt gondolom, hogy részünkről ennek
nincs akadálya, ez elől gondolom, hogy nem zárkózunk el.
Lehoczky Enikő 08 óra 21pervkor megékezett a Tanácsterembe.
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Szabó István alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami határidő, ami bennünket
köt arról, hogy hozzunk döntést? Nincs arra mód, hogy ezt az előterjesztést visszavonnánk és
meghívnánk az érintetteket és ezt átbeszélnénk? Ez egy javaslat a részemről.
Kiss László képviselő: Támogatom Szabó István javaslatát. Az önkormányzat tett egyfajta ajánlatot
a püspökség felé és a püspökség reagált erre. Ebben a témában a plébánia vezető nem lett
megkeresve és nem tudott állást foglalni. Tudomásul kell venni, hogy ez a terület az egyházközösség
területe még, ami egy teher, amit az önkormányzat akar átvállalni, ami sokkal több kiadást jelent, mint
bevételt. A probléma, az a félelem vagy aggodalom a részükről, hogy mi lesz ezzel a döntéssel 2019
után. Érdemes lenne még egy egyeztetést lefolytatni.
Kmetty Károly polgármester: Ez nem valós, hogy a plébánia vezető nem tudott róla, hiszen engem
felhívott a főépítész és ő elmondta, hogy ők egyeztettek és ez lenne az elképzelésük. Én azt kértem,
hogy ezt írásban erősítsék meg.
Kiss László képviselő: Nem azt mondom, hogy nem tudott róla, hanem hogy mi nem
kezdeményeztünk vele egy információs egyeztetést, adott esetben polgármester úr vagy az
előterjesztés benyújtója. Úgy gondolom, hogy ez fontos lett volna és nem lett volna szabad ebben a
kérdésben megkerülni a helyi plébánia vezetőt.
Kmetty Károly polgármester: Az Egyházat megkerestük ez ügyben és, hogy ők kivel ülnek le
tárgyalni, azaz ő belügyük. Senkit nem kerültünk meg ebben a kérdésben.
Dékány András képviselő: Amit alpolgármester úr javasolt, hogy fussunk még egy kört azt lehet, de
három opció van, ebből az első kettő nem fog működni vagy fizetünk vagy pedig ingyen odaadjuk, ezt
egyeztettük, de egy ilyet a testület nem fog megszavazni. Marad az, amit a bizottságok eddigi
ismeretek birtokában megszavazott. Ha a püspök úr ír egy levelet, akkor az egyeztetést nem nekünk
kell lefolytatni a plébániával, hanem neki. Az, hogy a következő választások különböző aggodalmakat
váltanak ki, véleményem szerint ez nem is ide tartozik. Én azt gondolom, hogy a püspök úr levele
kezelhető és egy méltányos válasszal ezt el lehet intézni. Nem javasolnám, hogy halasztjuk ennek a
döntését, mert ugyan itt fogunk tartani.
Kiss László képviselő: Van a püspökség minden egyházmegyében és a püspökségnek minden
településen van egy kihelyezett képviselete, amit úgy hívnak, hogy plébánia és ezeknek a
plébániáknak van egy vezetője. Úgy gondolom, hogy érdekelt ebben a témában a plébánia vezető is.
Ezt a területet nem kell odaadni ingyen, csak a téma kapcsán merült fel a templom ügye. Beszéljünk
csak a temetőről. Tény és való, hogy az a terület nehézség az egyházközségnek és úgy gondolom,
hogy könnyítés lenne nekik, ha ezt átvenné az önkormányzat.
Benedek Éva képviselő: Egy vagyon elemről beszélünk és feltételezem, hogy erről a püspök úr dönt.
Remélem nem sértő a hasonlat, de ha mondjuk a posta épületét szeretnénk megvenni, akkor
valószínű, hogy nem a helyi postavezetővel fogunk leülni beszélgetni, hanem a tulajdonossal.
Amennyiben a püspök úr fontosnak tartja, hogy a helyi vezetőt megkeresse és adott esetben kérje a
véleményét, akkor ő meg fogja keresni és tudomásom szerint ezt meg is tette. Kössük meg a
szerződést és utána tárgyalhatunk bármiről. Javaslom, hogy most döntsünk.
Cserepka András képviselő: Célszerű és javaslom is ezt a témát ezen az ülésen lezárni. Azt
gondolom, hogy a püspök úr az illetékes ebben a kérdésben. A jelenlegi hozzáállás én úgy gondolom,
hogy pozitív.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Elhangzott egy javaslat, hogy vonjuk vissza az
előterjesztést. Aki ezzel egyet ért az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 igen, 7 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (II. 27.) számú határozata az
Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának ügyében
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint az Őrbottyán, belterület
310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának ügyében beterjesztett előterjesztést az
előterjesztő vonja vissza és a következő ülésen tárgyalja a testület az egyház képviselőjének
meghívásával egyidejűleg, nem fogadta el.
Kmetty Károly polgármester: A javaslatot elutasította a képviselő-testület. Aki a Pénzügyi Bizottság
javaslatát támogatja, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2019. (II. 27.) határozata az
Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának ügyében
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti ingatlanokat térítésmentesen
átveszi, amennyiben ezt a Római Katolikus Egyház térítésmentesen tulajdonba adja. Abban
az esetben, ha a Római Katolikus Egyház a tulajdonjogát továbbra is fenn kívánja tartani,
akkor a temető használatának és üzemeltetésének feltételeit a feleknek szerződésben kell
rögzíteniük.
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
12. napirendi pont: Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének
elbírálása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök asszony?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Köszönöm szépen, elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Kérdés van valakinek?
Cserepka András képviselő: Ez egy jelenleg beépítetlen önkormányzati ingatlan, amit engedély
nélkül a lakosság elkezdett használni és ezen keresztül járnak ki a közútra.
Kmetty Károly polgármester: Ez a területet útként van használva, ami beépítetlen és az
önkormányzaté. Szeretnének ott építkezni és az építési engedélyt csak úgy kapják meg, hogy azt
útról vagy önkormányzati közterületről meg tudják közelíteni. A beépítetlen területet, ha
átminősítenénk közterületté akkor megkapnák az építési engedélyt. A természetben jelenleg ott út
van. Nem úttá, hanem közterületté fogjuk átminősíteni.
Cserepka András képviselő: Ez a terület úthoz csatlakozik. Amennyiben ilyen döntés születne a
képviselő-testület részéről akkor tudomásom szerint a közútnak a hozzájárulása kell. A mi
felelősségünk ebben a kérdésben fokozott. Viszont ott vannak a tulajdonosok magánterületei és a
magánterületük felső része csatlakozik egy önkormányzati úthoz amennyiben magánutat alakítanak
ki. Miért nem alakítanak ki magánutat az ingatlantulajdonosok és azon keresztül közelítik meg a
közutat? Bizonyos besorolása van ennek a területnek, ott később közmű elhelyezés is várható akár.
Több kérdést nem látok tisztán.
Károlyfi Levente műszaki irodavezető: A HÉSZ-ben mindig megvannak határozva, hogy melyek
azok a területek, ami a közút és a közművek számára fenn vannak tartva. Ez a terület a Fő út mentén
található és 2001 óta ki van terjesztve a közút és a közművek számára fenntartott területként. Ezt
figyelembe véve az önkormányzat mindig útként kezelte. Ez a földhivatalnál kivett, beépítetlen terület.
Jelenleg ez a terület forgalomképtelen vagyonhoz van sorolva. Az átminősítéssel kapcsolatban nem
kell az útügyi hatóság véleményét kikérni hiszen ez közterületként lenne megjelölve. Abban az
esetben, ha használható útként lenne megjelölve, akkor abban az esetben kellene a hozzájárulás.
Tekintettel arra, hogy 2001 óta közútként kezelte a szabályozási terv ezért is merült fel ennek a
területnek a rendezése.
Cserepka András képviselő: A közterületen nem illik keresztül menni, hanem van járda, út és
felvetődik a felelősség kérdése is, hogy ha bekövetkezik egy baleset.
Benedek Éva képviselő: Fűződik bármilyen érdekünk ahhoz, hogy ez egy beépítetlen terület
maradjon?
Cserepka András képviselő: Az önkormányzat tudná hasznosítani ahogy annak idején kijelölte
közművesítésre, 5%-ig be lehet építeni úgy tudom, megvannak ennek a megfelelő szabályai.
Kmetty Károly polgármester: Javaslat?
Cserepka András képviselő: Azt a javaslatot tenném a tulajdonosok felé, hogy a saját területükből a
Szegfű utca folytatásaként egy magánutat alakítsanak ki.
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Kmetty Károly polgármester: Visszavonom ezt az előterjesztést és a következő ülésre végig
gondolva azt, hogy mi mivel jár és, hogy van-e annak realitása, hogy a magántelkekből legyen
kialakítva egy magánút, újra a testület elé terjesztem.
13. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója?
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Kaphatnék arról információt, hogy a volt Kalácska féle
ingatlan az hogy áll most?
Kmetty Károly polgármester: Beadtunk egy piacfejlesztési pályázatot. Az információ az, hogy a
rendelkezésre álló keretet éppen, hogy nem használta ki a pályázók sora, így remélhetőleg jó eséllyel
meg fogjuk nyerni ezt a pályázatot. Termelői piac kialakítása és az épület felújítása is szerepel a
pályázati keretben. Minden lépésen túl vagyunk, most várunk a döntésre.
Benedek Éva képviselő: Decemberben amikor a 2019. évi önkormányzati rendezvényeket
elfogadtuk, kértem a képviselőket, hogy jelezzék mely rendezvényen kívánnak beszédet mondani és
szeretném megkérni aki nem jelzett az tegye meg. Köszönöm.
Lehoczky Enikő képviselő: A régi szállodánál láttam, hogy fakivágás történt. Lehet tudni, hogy ott mi
készül?
Kmetty Károly polgármester: Mi tettük rendbe a terület egy részét, mert életveszélyes fák voltak
rajta és ennek a költségeit ráterheltük az ingatanra. Van esetleg még kérdés? Amennyiben nincsen,
megköszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 08 óra 57 perckor bezárta és a képviselő-testület zárt ülés keretében
folytatta a munkát.

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző

Szabó István
alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő
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