Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2022. január 19-én, szerdán 08:00 órakor
megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve

1/2022. (I. 19.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
2/2022. (I. 19.) határozat a napirendi pontokról
3/2022. (I. 19.) határozat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkatervéről
4/2022. (I. 19.) határozat a 2022. évi igazgatási szünetek időpontjának meghatározásáról
5/2022. (I. 19.) határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” pályázatról
6/2022. (I. 19.) határozat a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról
7/2022. (I. 19.) határozat a Várospolitikai Fórum időpontjainak és témaköreinek
meghatározásáról
8/2022. (I. 19.) határozat a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
9/2022. (I. 19.) határozat az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
10/2022. (I. 19.) határozat homlokrakodó és árokásó munkagép beszerzésének támogatása
tárgyában

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságának 2022. január 19-én, szerdán 08:00 órakor kezdődő rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Lévai Dávid
Kelecsényi Attila
Kiss László
Lehoczky István
Szántó Veronika
Szabó István
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Batki Gabriella
dr. Ipacs Anikó
Károlyfi Levente
Czesznak Tamás
Androkity Orsolya

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
polgármester
alpolgármester
jegyző
gazdasági vezető
igazgatási ügyintéző
projektmenedzser 8:05-től
Gamesz igazgató
jegyzőkönyvvezető

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A bizottság 2022. évi munkaterve
2022. évi igazgatási szünet elrendelése
Döntés pályázat benyújtásáról
A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjainak és napirendjének meghatározása
A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása
Homlokrakodó és árokásó munkagép beszerzésének támogatása
Egyebek

Lévai Dávid a bizottság elnöke: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Pénzügyi bizottság
rendes ülésén. Mindenkinek sikerekben gazdag új évet szeretnék kívánni! Megállapítom, hogy a
bizottság 5 tagja jelen van, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Szántó Veronika
bizottsági tagot, aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv hitelesítőről,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd
kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 1/2022. (I. 19.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a 2022. január 19-én, szerdán 08:00
órakor tartandó rendes nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szántó
Veronika bizottsági tagot választja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
a bizottság elnöke

Lévai Dávid a bizottság elnöke: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek
módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki a napirendeket elfogadja, az kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a napirendről, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette
az alábbi határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 2/2022. (I. 19.) határozata a
napirendi pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadta:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.

A bizottság 2022. évi munkaterve
2022. évi igazgatási szünet elrendelése
Döntés pályázat benyújtásáról
A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjainak és
napirendjének meghatározása
5. A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának
elfogadása
6. Homlokrakodó és árokásó munkagép beszerzésének támogatása
7. Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
a bizottság elnöke

1. napirendi pont: A bizottság 2022. évi munkaterve
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Az elkészített munkaterv összhangban van a tavaly elfogadott
képviselő-testületi munkatervvel.
Károlyfi Levente 08 óra 02 perckor megérkezett a Tanácsterembe.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Minden pontja benne van, ami az SzMSz-ben a bizottsági
feladatokhoz és határkörökhöz tartozik. Illetve a képviselő-testületi üléseket megelőző héten, továbbra
is szerdai napokon igyekszünk megtartani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs akkor,
aki elfogadja a bizottság munkatervét a képviselő-testületnek az kérem kézfelemeléssel szavazzon.
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Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 3/2022. (I. 19.) határozata a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkatervéről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a 2022. évi munkatervét a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
bizottság elnöke
Melléklet
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
3/2022. (I. 19.) határozatához

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2022. évi munkaterve

2022. január 19. szerda
A közmeghallgatás és a várospolitikai fórum időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
A 2022. évi igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés készítője: jegyző
A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés készítője: jegyző

2022. február 16. szerda
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2022-2025. évekre
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolója
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Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés készítője: jegyző
Az alpolgármester, a tanácsnok és a PTB 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: bizottsági elnök

2022. március 23. szerda
A Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója a 2021. évről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: Váci Rendőrkapitányság
A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2021. évről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: Egyesület elnöke

2022. április 20. szerda
2022. május 18. szerda
Zárszámadás Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés készítője: Adócsoport vezetője
Az Őrbottyáni GAMESZ tájékoztatója a 2021. év és 2022. év I. félév tevékenységéről
Előterjesztő: GAMESZ igazgató
Előterjesztés készítője: GAMESZ igazgató

2022. június 22. szerda

2022. szeptember 21. szerda
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Előterjesztés készítője: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztő: polgármester
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Civil szervezetek támogatása 2023. évre – pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző

2022. október 19. szerda
2022. november 16. szerda
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztés készítője: jegyző
Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző

2022. december 7. szerda
A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző
A főépítész 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: főépítész

2. napirendi pont: 2022. évi igazgatási szünet elrendelése
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
akkor, aki elfogadásra javasolja a testületnek, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 4/2022. (I. 19.) határozata a
2022. évi igazgatási szünetek időpontjának meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
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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:
2022. június 27. -2022. július 1. között
2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 5. között
2022. december 27. és 2022. december 30. között
Összesen:
-

5 munkanap
5 munkanap
4 munkanap
14 munkanap

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

3. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról
Lévai Dávid a bizottság elnöke: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen egy pályázatot hirdetett meg. Ezen a pályázaton mi a belterületi utak,
járdák, hidak felújítására tudnánk pályázni azzal, hogy a már tavaly is megkezdett Babits Mihály utca
szinte teljes szakaszát felújítsuk. A lényeg, hogy szilárd útburkolat legyen rajta.
Kiss László bizottsági tag: A Szilágyi Erzsébet utca az, ahogy a kereszteződés van és utána már
onnan majdhogynem az utca végéig, ugye?
Szabó István polgármester: Igen.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: A pályázati támogatás 85 %, az önerő 15 %, amit a költségvetésben
be kell tervezni. Ezzel kapcsolatban van e kérdés?
Lehoczky István bizottsági tag: A víz kapcsán szikkasztó árkokat teszünk be? Vagy csak magát az
utat burkoljuk?
Károlyfi Levente projektmenedzser: Első sorban az útburkolat felújítására pályázunk. Ha elnyeri a
pályázatot az önkormányzat, akkor megvizsgáljuk, hogy mennyire fog beleférni a keretbe a szikkasztó
árkok kezelése.
Szabó István polgármester: Azon az útszakaszon a faipari üzemtől, túl ezen a kereszteződésen,
amiről szó van, ott van egy csatorna. Látjuk, hogy ott folyik a víz, arra az oldalra. Érdemes lenne
megvizsgálni, amit az István mond, hogy akár egy folyóka beépítésével az útról le lehetne vezetni a
vizet. A Szilágyi Erzsébet utca után azon az útszakaszon nincs szilárd útburkolat, amiről Laci beszélt,
a Gamesz kialakított egy árokrendszert, ami jól működik, mert azóta az a terület is jól járható. Érdemes
oda levezetni és ezzel megoldani a csapadékvíz elvezetést, esetleg egy plusz költséggel.
Kiss László bizottsági tag: Az egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése,
felújításába, sehogy se tudjuk bevinni a harmadik házorvosi praxis kialakítást?
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Károlyfi Levente projektmenedzser: Amennyire lehetne támogatást szerezni, az nem lenne
elegendő a praxis kialakítására, illetve az épület felújítására.
Lehoczky István bizottsági tag: Kifejezetten épület és helyiség fejlesztésre van kiírva a pályázat.
Szabó István polgármester: Laci kérdése, a praxis kialakításának anyagi kezelésére vonatkozik.
Kiss László bizottsági tag: A praxis anyagi költségeinek fedezésébe nem lehet egy ilyet beépíteni?
Végül is egyészségügy fejlesztés az is, csak nem épület fejlesztés.
Károlyfi Levente projektmenedzser: Tudomásom szerint, kimondottan praxis bővítésre nem lehet.
Czesznak Tamás 08 óra 08 perckor megérkezett a Tanácsterembe.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Van-e még egyéb mondanivaló, kérdés? Amennyiben nincs, akkor,
aki elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 5/2022. (I. 19.) határozata az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázat keretében a Babits Mihály utca
(Árpád utca – Szilágyi Erzsébet utca közötti szakasz – 1234 hrsz.)
szilárd burkolatának felújítására.
A biztosítandó saját erőt az önkormányzat a 2022. éves
költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 3.507.000
forint összegben biztosítja.
-

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

4. napirendi pont: A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjainak és napirendjének
meghatározása
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Tavaly is szeptemberben volt megtartva a közmeghallgatás.
Reméljük, hogy idén szeptemberben is sikerül megtartani. Illetve az előterjesztés kitér arra, hogy az
SzMSz szerint várospolitikai fórumot is tarthatunk. Az első fórumot a költségvetés elfogadását
követően célszerű megtartani, a másodikat egy őszi időszakban. Az előterjesztés taglalja a
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közmeghallgatás napirendi pontját, valamint a két várospolitikai fórum témaköreit is. Ezzel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor, aki a közmeghallgatással kapcsolatos
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 6/2022. (I. 19.) határozata a
közmeghallgatás
időpontjának
és
napirendjének
meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a 2022. évi közmeghallgatás időpontja: 2022. szeptember 9. péntek
18.00 óra.
A közmeghallgatás napirendje:
A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója.
Tájékoztató a képviselő-testület 2022. 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.
-

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

Lévai Dávid a bizottság elnöke: Aki a várospolitikai fórumokkal kapcsolatos javaslatot elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 7/2022. (I. 19.) határozata a
Várospolitikai Fórum időpontjainak és témaköreinek
meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
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a) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2022. március 19-én szombati napon 15.00 órától,
Várospolitikai Fórumot tart.
A fórum fő témakörei:
1. A 2022. évi költségvetés főbb számai és az adóbevételek
2. 2022-re tervezett fejlesztések és indokaik
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a fórumot szervezze meg.
b) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2022. november 12-én szombati napon 15.00 órától,
Várospolitikai Fórumot tart.
A fórum fő témakörei:
1. 2022. évben elért eredmények
2. Célkitűzések a 2023. esztendőre, a 2023. évi költségvetés
előkészületei
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a fórumot szervezze meg.
-

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

5. napirendi pont: A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Jogszabályváltozásról van szó, ami szerint hogy a polgármesterek
és az alpolgármesterek díjazása emelkedik. Van-e valakinek kérdése?
Kiss László bizottsági tag: Ha jól tudom ezek az illetmények eddig is meg voltak határozva
törvényileg. Azt kapta eddig is a polgármester és az alpolgármester is?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A polgármester illetménye jogszabály által an meghatározva, és attól
nem lehetett eltérni. Az alpolgármester tiszteletdíjánál az az egy megkötés van, hogy társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának a 90 %-át, mert hogy erről a testületnek döntenie kell, hogy meghatározza a százalékot..
Az előző időszakban 70 %-ban volt meghatározva ez az összeg. A mostani javaslatban két opció van,
az egyik, hogy ugyanúgy 70 %-ban határozza meg a testület azt az összeget, a másik javaslat szerint,
pedig az összeg ne változzon, maradjon az eddigi összeg, ami szerint 50 %-ban határozza meg a
testület a tiszteletdíjat.
Kollár Sándor alpolgármester: A bizottságot arra szeretném kérni, hogy a „B” változatot támogassa,
ami azt jelenti, hogy a jelenlegi szinten maradjon a tiszteletdíj.
Károlyfi Levente 08 óra 18 perckor elhagyta a Tanácstermet.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzáfűzni
valója? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadásra javasolja a polgármester illetményét megállapító
határozati javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
9

Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 8/2022. (I.19.) határozata a
polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71. §-ában foglaltaknak megfelelően Őrbottyán Város
polgármesterének illetményét 2022. január 1-től havi 845.000 forintban
állapítja meg.
A törvényben foglaltaknak megfelelően 2022. január 1-től a
polgármester illetményének 15%-ában meghatározott összegű, havi
126.800 Ft költségtérítésre jogosult.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

Lévai Dávid a bizottság elnöke: Aki elfogadásra javasolja az alpolgármester tiszteletdíját megállapító
határozati javaslat B változatát, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 9/2022.1. (I. 19.) határozata az
alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. §-ában foglaltaknak megfelelően Őrbottyán Város
alpolgármesterének tiszteletdíját 2022. január 1-től a jogszabályban
meghatározott polgármesteri tiszteletdíj 50%-ában, havi 211.300
Forintban állapítja meg.
A törvényben foglaltaknak megfelelően 2022. január 1-től az
alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, havi
31.700 Ft költségtérítésre jogosult.
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a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

6. napirendi pont: Homlokrakodó és árokásó munkagép beszerzésének támogatása
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
Lehoczky István bizottsági tag: Miért került ilyen pontos meghatározásra ez a típus? Ezzel
szűkítettük a közbeszerzést.
Czesznak Tamás Gamesz igazgató: A típus nem került kijelölésre, hanem a kiírás során az volt a
szempont, hogy egy ilyen típusú vagy ezzel egyenértékű gép legyen. Amit tudni kell, hogy a mai
autópiacon használt gépekben nincs túlkínálat. A harmadik cég azért nem is nyújtott be anyagot, mert
menet közben az összes gépe elfogyott. A másik cég pedig jelezte, hogy ő leghamarabb valamikor
április magasságában tudna esetleg gépet biztosítani.
Lehoczky István bizottsági tag: Egy ilyen típusú gépből egy új körülbelül mennyibe kerül?
Czesznak Tamás Gamesz igazgató: A jelenlegi euró árfolyamok mellett, körülbelül 30-35 M forint.
Lehoczky István bizottsági tag: És ez egy 5 éves gép?
Czesznak Tamás Gamesz igazgató: Igen.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzáfűzni
valója? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot, az
kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Lévai Dávid a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 10/2022. (I.19.) határozata
homlokrakodó és árokásó munkagép beszerzésének támogatása
tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az 1 darab homlokrakodó és árokásó munkagép és tartozékai
megvásárlásához szükséges összeg fedezetét bruttó 12.687.300 Ft
összegben a Gamesz 2022. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Gamesz igazgatót az adásvételi
szerződés aláírására.
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2022. január 26.
a bizottság elnöke

7. napirendi pont: Egyebek
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Egy őrbottyáni lakos keresett meg fekvőrendőrrel kapcsolatban a
Gyár utcából. Megkérdeztem tőle, hogy amikor letették a Gyár utcában a fekvőrendőröket, azt az ívet
aláírta-e? Elmondta, hogy azt is aláírta és most azt is, amiben kérik, hogy szedjük fel, mert az épület
fala repedezik. A többi beadvány itt van az önkormányzatnál és ezzel kapcsolatban szeretném
megtudni, hogy hol tart ez az ügy.
Szabó István polgármester: Jó lenne valahogy megértetni az emberekkel, hogy ezeket a döntéseket
nem lehet egyik pillanatban megrendelni, majd visszavonni. A decemberi ülésen már beszéltünk róla,
hogy ugyanez a helyzet áll fent másik utcánál is, ahol most kérik a fekvőrendőrök kihelyezését. Félő,
hogy ez is esetleg megfordul. A tapasztalatom az, hogy ahova le lett téve a fekvőrendőr, az ott lakók
nagy többsége pozitívan fogadta. Amerre járok, úgy látom, hogy lassítja a forgalmat. Erről hozni kell
egy döntést, de nem gondolnám, hogy az a jó döntés, hogy szedjük vissza. Abban a beadványban, ahol
a felszedésről van szó, ott folyamatos rendőri felügyeletet kérnek, a közlekedés lassítása tekintetében.
Ezt nem tudjuk biztosítani. Abban az utcában akkor lehetne a fekvőrendőrök felszedésről beszélni,
ha járdát tudnánk kialakítani a másfél méter széles előkertekből. Egy ilyen engedélyeztetési eljárás egy
éves történet, nem beszélve arról, hogy az több millió forintos beruházás, még akkor is, ha besegítenek
a lakosok. A kéréseiknek nem tudunk eleget tenni, hogy rendőri felügyelet és kamerarendszer legyen.
A közlekedés kultúrán kellene változtatni. A fekvőrendőrök tekintetében a Gamesz egy árajánlatot
bekért már más típusú fekvőrendőrre. Még magát az eszközt nem láttam, de be fogjuk mutatni és a
nagyságrendeket is el fogjuk mondani. Az igazgató úrnak van más típusú javaslata, ami több
településen bevált, lassító szigeteknek hívják őket. Nem az a forma, amit nálunk használtunk, hanem
az út szélén alakítanak ki kisebb szigeteket. Viszont a mi utcáink szélessége olyan szűk egy-két utca
kivételével, hogy kizárólagosan csak egyirányú utcával lehet megoldani. A jövőben el kell gondolkozni
a képviselő-testületnek a településen az egyirányúsítással, ami nem lesz egy népszerű döntés, de
máshogy nem tudjuk kezelni a szűk utcákban a közlekedést. Nem gondolnám, hogy a letelepített
elemeket vissza kellene bontani, mert ha itt visszabontjuk, akkor mindenhol visszabontatják velünk.
Elismerem, hogy nem a legjobb konstrukció, ahogy múltkor is beszéltünk róla, mert válla van, csak
nem mindegy, hogy mennyibe kerül egy kivitelezés.
Czesznak Tamás Gamesz igazgató: A létező legjobban működő fekvőrendőr az az épített. Ez az
utólagosan lerakott, forgalom csillapításra alkalmas, de ennek is vannak szabályai. Az a felelősség, hogy
melyik utcába teszünk ki ilyen fekvőrendőrt, ez az önkormányzatot terheli. Ha ki van téve mellé egy
sebességkorlátozó tábla, tudnia kell azt a funkciót, hogy azzal a sebességgel biztonságosan át lehet
haladni a fekvőrendőrön. Sok helyen hibáznak azzal, hogy más típusú fekvőrendőrt tesznek le,
magasabb szintű sebességkorlátozással, ahol a futómű, a kerék sérül és jönnek a kártérítési igények. A
szakértők ebbe szoktak belekötni. Ha meg kell vágni az aszfaltot, akkor javasolnám az épített
fekvőrendőr egy hosszabb kivitelű, térkővel kirakott, betonozott kialakítását. Az megfogja a forgalmat.
Lehoczky István bizottsági tag: Van-e valami információ a téglagyárról, hogy lesz-e termelés? Mert
azt lehetett olvasni, hogy a Wienerberger kiemelkedő eredménnyel zárta az évet.
Szabó István polgármester: Semmilyen információnk nincs.
Lehoczky István bizottsági tag: Tudunk esetleg velük megbeszélést kezdeményezni, hogy mik a
terveik az itteni gyárral?
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Kiss László 08 óra 34 perckor elhagyta a Tanácstermet.
Szabó István polgármester: Megpróbálom felhívni velük a kapcsolatot.
Kiss László 08 óra 34 perckor visszaérkezett a Tanácsterembe.
Czesznak Tamás 08 óra 34 perckor elhagyta a Tanácstermet.
Lehoczky István bizottsági tag: Azért kérdezem, mert nekik pillanatnyilag van bányászati joguk. Ha
az van, amit mondasz, hogy leépítés, akkor rekultivációs kötelezettségeink lesznek. Hosszú távon
tudnunk kell, hogy ott mi fog készülni, vagy hogyan fog hasznosulni az a terület. Vagy egyáltalán mi
lesz a sorsa. Megnyugtató lenne, ha valamilyen információt kapnánk.
Az ipari parkkal kapcsolatban történt-e előrelépés a legutóbbi egyeztetés óta?
Szabó István polgármester: Jelen állás szerint három bérlő jelöltünk van, akiknek a szerződés
tervezete az ügyvédünknél van. Bízom benne, hogy a februári ülésre be tudjuk hozni mindhárom bérlő
szerződését.
Czesznak Tamás 08 óra 37 perckor visszaérkezett a Tanácsterembe.
Szabó István polgármester: Kaptatok egy munkaanyagot, ami a tiszteletdíjakról szól, arról
beszéljünk néhány gondolatban. Lesz a jövő heti testületi ülés után egy informális megbeszélés egy
fejlesztéssel kapcsolatban, amelyre szeretném, ha a bizottság tagjai is eljönnének.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Megkaptuk, ezt a munkaanyagot. Négy változat is felmerült benne.
Nem tudom, mindenki olvasta-e. Valakinek van-e kérdése?
Kiss László bizottsági tag: Nem, baj, hogy most ezzel foglalkozunk. Az is jó, hogy egyáltalán az
SzMSz előkerült. A legutóbbi választás óta tervezzük, hogy az SzMSz-t átfogóan felülvizsgáljuk és
megnézzük, hogy mi az, ami frissítésre szorult, vagy mi az, amit pontosítani vagy változtatni kellene.
Azt gondolom, hogy foglalkozzunk majd a teljes SzMSz-szel is, amit már terveztünk egy ideje. Néhány
dolgot le kell fektetnünk. Nem könnyű bizonyos kérdésekben pontos szabályozást kitalálni, ezt jegyző
asszony is boncolgatta a levélben. Az a javaslatom és meglátásom, ami eddig is így volt, hogy külön
kell választani a rendes, tervezett üléseket a rendkívüli ülésektől. Már csak azért is, mert a rendkívüli
üléseknél volt rá precedens, hogy előtte 1-2 nappal kerültek összehívásra. A nem tervezhető üléseken
való részvételt társadalmi megbízatású képviselő, alpolgármester esetében sokkal nehezebb megoldani.
Egyedül a polgármester az, aki főállásban látja el, ezt a feladatot. Ez eddig nem véletlenül nem volt egy
kalap alá véve a rendes testületi ülésekkel. Egy képviselő minimum egy bizottságnak a tagja, ami azt
jelenti, hogy minimum két kötelező ülésen kell részt venni. Az, hogy a távollétet szankcionáljuk, azzal
nincs semmi probléma. Nekem arra is lenne javaslatom, mert felmerültek a késések, hogy hogyan
kezeljük. Nem tudom, hogy vezettünk-e, erről bármilyen statisztikát, hogy átlagosan a bizottsági és a
testületi ülések időtartama mennyi idő. Mert, ha van egy 1,5 órás testületi ülés, akkor azt gondolom,
hogy egy 10 perces késés egy olyan késés, ami még kezelhető és nem feltétlenül kell szankcionálni.
Az, hogy mit tekintünk igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak nyilván, ami alap, hogy két nappal előtte
jelezni kell. Ha nem tudja jelezni, akkor az milyen indok lehet, itt fel lehet sorolni, hogy autóbalesetet
szenvedett, belázasodott előző este. Ezt is nagyon nehéz egy rendeletbe beépíteni. Talán a késések
esetében lehet egy picivel könnyebben tudnánk kezelni. Az a javaslatom, hogy nézzük azt, hogy adott
képviselő mennyi bizottságnak tagja és annak megfelelően ülésekre felosztani kettő vagy három felé.
Mondjuk, ha nem vesz részt a bizottsági ülésen és igazolatlanul hiányzik, de részt vesz a testületi ülésen,
akkor a képviselői tiszteletdíjának a felére nem jogosult. Én ezt így tudnám értelmezni. Ha egyiken
sem vesz részt és igazolatlanul, akkor a teljes tiszteletdíjat abban a hónapban nem fogja megkapni. Én
valahogy így próbálnám meg, ezt kezelni. Nem tudom, hogy Ti hogy látjátok ezt, de nagyon nehéz ezt
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pontosan leszabályozni úgy, hogy minden eshetőségre fel tudjunk készülni és ne legyen olyan helyzet,
amire nincs szabályozás.
Szántó Veronika bizottsági tag: Kezdem érteni, hogy miért tologatjuk évről-évre magunk előtt ezt
a kérdést. Ahogy Laci is mondta nagyon nehéz, ezt a jogszabályok mentén bármiféle keretek közé
szorítani. Azzal teljesen egyetértek, amit a rendkívüli ülésekkel kapcsolatban mondtál, hiszen az nem
kiszámítható. Nagyon belebonyolódunk ebbe, hogy 5-10 perc, hány százalék.
Czesznak Tamás 08 óra 46 perckor elhagyta a Tanácstermet.
Szántó Veronika bizottsági tag: Településen belül lakik mindenki. A késésnél azt tudom elképzelni,
ha pl. van egy baleset a Fő úton, de rugalmasan kezelhető, ha bárki az éppen adott bizottsági elnöknek,
vagy a polgármesternek jelzi, hogy néhány percet késni fog, akkor kicsit később kezdjük az ülést. Ha
nem szól és úgy késik, akkor az késés, mindegy, hogy mennyit. A bizottsági és testületi ülésekről való
hiányzás pedig szerintem is egyértelmű. Amennyiben, ezt orvosi igazolással - mert beteg voltál - tudod
igazolni, nem kell két nappal előtte, hiszen előző este lázasodsz be és erről van papír, akkor az igazolt
hiányzás.
Szabó István polgármester: Jegyző asszonnyal beszéltünk róla és nagyon helyesnek tartom, hogy
foglalkozunk, ezzel a témával. Nagyon nehéz, ezt megoldani. Aki ki akarja játszani a rendszert, az ki
fogja. Egyrészt, amit mondtál meg kell bíznunk egymásban, másrészt mindenkinek az esküjéhez
tartania kell magát és itt lenni. Azzal is egyetértek, hogy a rendkívüli üléseket nem lehet előre
programozni. Nem szabad úgy rendelkezést hozni, ha nem tudjuk betartatni.
Kollár Sándor alpolgármester: Két féle döntési lehetőség van. Vagy hagyjuk most ezt és folyik
minden tovább úgy ahogy eddig, vagy teszünk valamit. Itt nem egy-egy alkalomról van szó, hanem a
notórius távolmaradókról beszélünk. Most pl. előre tudod, hogy egy hét múlva lesz rendkívüli. Ezt a
határozatot úgy hozzuk meg, hogy 1-2 alkalommal beleférjen, hogy másnap nem tudod megoldani,
hogy ideérj. A kötelező részvételi számok 20 %-át, ha valaki a hiányzásban, darab számban eléri, akkor
egy havi tiszteletdíját ne kapja meg.
Kiss László bizottsági tag: Ez a hiányzás igazolt, vagy igazolatlan?
Kollár Sándor alpolgármester: Teljesen mindegy. Nem arról van szó, ha 1-2 alkalommal nem jössz
el. Ha évente van 20 ülés, annak a 20 %-a az 4 ülés. De lehet 25 % is, a notórius, akkor is el fogja érni.
Ha valaki beteg és nem vesz részt, az valószínűleg nem is olvasta el az anyagot, nem mondta el a
véleményét. Nyilván ezt ki kell matekozni, de ez egyszerűbben kezelhető.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Év végén el lehet végezni a statisztikát.
Kollár Sándor alpolgármester: Vagy évközben is lehet figyelni és ha valaki eléri, akkor egy havi
megvonás.
Kiss László bizottsági tag: Azt is meg kell nézni, hogy az önkormányzati törvény, milyen mértékben
szól bele ebbe?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Eleve nem kötelező tiszteletdíjat fizetni a képviselőknek. Nincs is rá
állami támogatás. Erről a testület saját hatáskörében dönthet és saját maga hozza meg a szabályokat.
Erre központi rendelkezés nincs, tekintettel arra, hogy a képviselőknek tiszteletdíjat nem kötelező
megállapítani.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Ha mi képviselők el tudjuk dönteni, hogy valamelyik társunk
notóriusan késik, nem jelenik meg a bizottsági, testületi üléseken, valamint ilyen visszajelzések is
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vannak, amit István mondott, erre egy bizottságot is lehetne létre hozni, aki megvizsgálja az esetet és
a képviselő-testület elé terjeszti. Ez is egy megoldás lehetne.
Lehoczky István bizottsági tag: Megnéztem a javaslatot. Az adminisztratív oldalt nem növelném
tovább. Mindenki felnőtt ember és el tudja dönteni, hogy mit vállalt és vannak kötelezettségei. Az
előző évi jegyzeteimet néztem, nem az volt jellemző, hogy sokat hiányoztunk volna. Aki nem volt itt,
annak mindig volt valamilyen oka.
Kiss László bizottsági tag: Lehet az is egy járható út, amit a Sanyi mondott, de a rendkívüli üléseket
én akkor sem venném bele. Amiket fixen tudnak a tagok, hogy a hónap utolsó szerdáján vannak a
testületi ülések és az azt megelőző héten pedig a bizottsági ülések vannak, az adott napokon. Ez egy
egész évre tervezhető időpont, amit a munkahelyén is meg tud oldani. Ez is egy ritka alkalom, persze
volt már rá precedens, hogy mondjuk fél órával a testületi ülés előtt csinálunk egy rendkívüli bizottsági
ülést. Akik szülők, azoknak ki van számolva, hogy 8 órára ide érjen, mert előtte rendezi a gyerekeket.
Nyilván, ezt is át lehet szervezni. A rendkívüli ülések, amikor nem a testületi ülések napjára esnek,
akkor semmiképpen nem lehet egy kalap alá venni a rendes ülésekkel. A bizottság létrehozását nem
javasolnám. Kell egy konkrét szabályozás, ami az ilyen esetekben dönt.
Szántó Veronika bizottsági tag: Értem, hogy miért mondod a rendkívülieket. A két javaslatot
összefésülve maradjon benne a rendkívüli és emeljük fel a százalékot.
Szabó István polgármester: Magunkra bízva, az is lehetne, hogy az a képviselő önállóan mondjon le
a tiszteletdíjáról. Mindenki, ahogy érzi. Jogos lett volna lemondani a tiszteletdíjáról akkor, azokban a
hónapokban, amikor tüntetőleg nem volt itt.
Lehoczky István bizottsági tag: A visszajelzésnél kellene rendet tenni. Visszajelezni szerintem a
meghívóra lehet, a jegyző asszonynak és a bizottság elnökének, hogy nem tud részt venni. Ha pedig
váratlan helyzet történik, mondjuk balesetet szenved, akkor telefonon kell jelezni vagy a bizottság
elnökének, vagy jegyző asszonynak. Szerintem ez lenne az elfogadott.
Kollár Sándor alpolgármester: Válasszuk ketté, hogy valakinek közbe jön valami és egy cikluson
belül kétszer elkésik, vagy pedig valaki minden második ülésre késve érkezik meg.
Szántó Veronika bizottsági tag: Én továbbra is javasolnám, amit a múltkori ülésen mondtam, hogy
a választók nem tudják, hogy melyik képviselő mennyit van itt és jelentessük meg százalékosan a ciklus
lejárta előtt, hogy ki hány százalékot volt itt az ülések közül.
Kiss László bizottsági tag: Amit az István mondott, hogy volt egy képviselő, akinek a reggeli
időpontok nem voltak megfelelőek és tett erre javaslatot. A képviselő-testület többsége döntött, hogy
a reggeli időpontot elfogadja, de ha mégis valakinek valami közbejön és szeretne egy ilyen javaslatot
tenni, azt meg kell vitatni. Ha a képviselő-testület nem támogatja, akkor továbbra is alkalmazkodnia
kell a reggeli ülésekhez. Régen volt este 6-kor, ami bizonyos szempontból jó volt, mert az
átlagembereknek az az időpont jobb volt. Azért volt egy picit nehezebb, mert ha olyan témakörök
voltak, amihez feltétlenül kellett, hogy a hivatal dolgozói részéről legyen itt valaki, akkor azokon a
napokon a hivatali dolgozóknak rá kellett húzniuk. Általában azért is volt hétfőre rakva, mert az egy
hosszabb nap. Nem tudom, hogy volt ez elszámolva.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Sehogy sem volt. Pontosan, ezért szeretném jelezni, hogy nem
elvárható egy hivatali munkatárstól, hogy reggel 7-től este 6-ig dolgozik, majd utána 6 órától még
néhány órát itt maradjon.
Kiss László bizottsági tag: Ettől függetlenül mai napig vannak olyan képviselő-testületek, akik esti
órákban vagy délután tartják az üléseket.
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Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Semmi akadálya, ha így dönt a testület, viszont a túlórát minden itt
jelenlévő hivatali dolgozónak ki kell akkor fizetni.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Akkor két változat kidolgozása kell és abból eldöntjük, hogy melyik
legyen.
Szabó István polgármester: Tájékoztatom a bizottságot, hogy ma kora délután lesz az elővárosi
vasútfejlesztés online fóruma Őrbottyánnal kapcsolatban, amelyen a főépítész úr és Károlyfi Levente
lesz ott rajtam kívül. Tájékoztatni fognak minket a csomópont kialakításáról. El lehet mondani a
véleményeket. Részleteket nem tudunk róla, előzetes anyagot nem kaptunk.
Lévai Dávid a bizottság elnöke: Van még valakinek mondanivalója? Amennyiben nincs köszönöm
a részvételt a nyílt ülést bezárom.
Lévai Dávid a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és
a nyílt ülést 09 óra 20 perckor bezárta.

Lévai Dávid
bizottsági elnök

Szántó Veronika
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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