Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
2021. június 24-én, csütörtökön 08:00 órakor
megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve

1/2021. (VI. 24.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
2/2021. (VI. 24.) határozat a napirendi pontokról
3/2021. (VI. 24.) határozat a 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet
fennállása alatt hozott 25/2021. és 50/2021. számú polgármesteri határozatokról
4/2021. (VI. 24.) határozat a 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet
fennállása alatt hozott polgármesteri döntések jóváhagyásáról
5/2021. (VI. 24.) határozat Humánügyi Bizottság munkatervéről

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánügyi Bizottságának 2021.
június 24-én, csütörtökön 08:00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Benedek Éva
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Gazdagné Kovács Krisztina
Kollár Sándor
Som Istvánné
Szabó István
Gállné Mezősi Szilvia
Dr. Ipacs Anikó
Muzsay Márta
Androkity Orsolya

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
polgármester
jegyző
igazgatási ügyintéző
Családsegítő szolgálat-intézményvezető
jegyzőkönyvvezető

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. A 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri
döntések jóváhagyása
2. A bizottság 2021. évi munkaterve
3. Egyebek
Zárt ülés keretében:
4. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
5. Egyebek
Benedek Éva bizottsági elnök: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Humánügyi
bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság mind az 5 tagja jelen van, a bizottság
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérném Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tagot,
aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítővel az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv
hitelesítőről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 1/2021. (VI. 24.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. június 24-én, csütörtökön 08:00
órakor kezdődő ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Csernákné
Szoboszlai Szilvia bizottsági tagot választja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

Benedek Éva bizottsági elnök: Napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata?
Amennyiben nincs, akkor, aki a napirendeket elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a napirendi pontokról,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott,
majd kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 2/2021. (VI. 24.) határozata a
napirendi pontokról
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. június 24-én, csütörtökön 08:00
órakor tartott rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
6. A 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet
alatt hozott polgármesteri döntések jóváhagyása
7. A bizottság 2021. évi munkaterve
8. Egyebek
Zárt ülés keretében:
9. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
10. Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

1. napirendi pont: A 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet alatt hozott
polgármesteri döntések jóváhagyása
Benedek Éva a bizottság elnöke: Ezen időszak alatt polgármester úr volt felhatalmazva arra,
hogy a testület helyett döntsön. Majdnem minden esteben, de a legfontosabbakban mindig kikérte
a véleményünket informális formában és az alapján döntött. Azt gondolom, hogy nincs akadálya
annak, hogy ezeket jóvá hagyjuk. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek hozzászólása, kérdése?
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Én nem voltam a másik két bizottságnak az ülésén,
de jól tudom, hogy egyik bizottság sem támogatta ezt a határozati javaslatot?
Benedek Éva a bizottság elnöke: Mind a két bizottság a 25/2021-es és a 50/2021-es határozatok
kivételével az összes többi polgármesteri határozatot támogatta. Ezeken az üléseken kérték, hogy
erről a két határozatról legyen külön szavazás, ezeket nem szavazták meg, a többit támogatták.

2

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Akkor én szeretném javasolni, hogy vegyük ki a
25-ös és az 50-es határozatokat és azokról külön szavazzunk.
Benedek Éva a bizottság elnöke: A 25-ös és az 50-es határozat a Kálvária-dombon építendő
lakóparknak a döntéseiről szól, ezeket akkor külön fogjuk szavazni. Meg fogom először szavaztatni
az összes többit. Van-e más esetleg?
Szabó István polgármester: Csak egy kérdésem lenne. A három képviselő biztosan tudja, hogy
miről van szó, szeretném megkérdezni a két másik szavazót, hogy tudják-e, hogy miről szavaznak
most? Sajnos, az egyik bizottsági ülésen tapasztaltam, hogy volt olyan külsős bizottsági tag, aki nem
volt tisztában a dolgokkal és annak nem tudatában szavazott, mint azt később jelezte is felém.
Lehet, hogy néhány mondatban érdemes lenne kifejteni, ha gondolják.
Benedek Éva a bizottság elnöke: Hallottál róla?
Gazdagné Kovács Krisztina bizottsági tag: Részben igen.
Benedek Éva a bizottság elnöke: Megpróbálom röviden összefoglalni. A Kálvária részen van
egy 4-4,5 hektáros terület, ami jelenleg is magánkézben van, egy beruházó vállalkozó
magántulajdona és ő ezen a területen lakóparkot szeretne építeni. 30 darab telek van kialakítva,
amire a jelenlegi szabályzás szerint is ikerházakat építhet tehát, ha nem módosul semmi akkor 60
darab lakást tud ott felépíteni. A vállalkozó azt kérte, hogy módosítsuk a Helyi Építési Szabályzatot
úgy, hogy ezen a területen alakítsunk ki egy új lakóövezetet, amelyben 700 m2-es telkek alakíthatók
ki és így összesen 78 lakást tudna építeni. Ennek a területnek ő vállalja a közmű ellátását, az útépítést
tehát azon belül minden egyebet ő kialakít. Ezen felül közérdekű kötelezettségvállalásként 38 M
forintot fizet az önkormányzatnak, ami szabadon felhasználható bármire. Ez ellen jelenleg a
lakosság tiltakozik, szeretnék elérni, hogy ne legyen meg ez a módosítás és szeretnék, ha minél
kevesebb lakóépület épülne ott, arra hivatkozva, hogy nagyon nagy lesz a forgalom és nagy lesz a
terhelés az infrastruktúrának is. Ez a két határozat arról szól, hogy ezt a módosítási folyamatot
elindítsuk.
Szabó István polgármester: Ezeket a polgármesteri határozatokat a kormányrendelet szerint én
hoztam, hiszen nem volt testületi ülés. Viszont, ahogy az Évi is mondta minden egyes kérdésben,
minden adatot megismerve a testület időben megkapta ezeket az anyagokat. Minden alkalommal
kikértem a véleményüket és mindenki igennel, nemmel vagy tartózkodással is válaszolhatott. Úgy
indult el az eljárás, amikor a vállalkozó megkeresett bennünket a testület 7 igennel engedte tovább
ezt a dolgot. Nem tehetek ez ellen semmit, hiszen többség. A következő körben amikor már elindult
egy hatástanulmány és egy tervezés, ami mind a vállalkozó terhe és az ő feladata volt, ez elkészült
márciusban és újra a testület elé került és informális megbeszélések is voltak. Ezek után 6 igen és 3
nem lett az eredmény. Június 15-ig még mindig én hoztam a döntéseket, amikor egy újabb ilyen
informális ülésen 5 igen 4 nem arányra módosult a szavazati arány. Közben volt egy online fórum,
ahol a lakosok a kérdéseikre választ kaptak, majd elindult egy petíció gyűjtés, aminek
eredményeképpen egy újabb szavazás lett. Most itt tartunk. Az 5-4-es szavazási arányt azért
gondoltam elmondani, mert amikor a döntések megszülettek, a testület birtokában volt az
adatoknak, azóta semmilyen más információ változás nem történt. Az első perctől, januártól annyi
kérés volt a vállalkozó részéről, hogy a házak ne legyenek egybeépítve. Viszont a lakosság kérésének
megfelelően és a képviselő-testület jelzéseire bekerült már három újabb elem, ami fasor telepítése,
a házak színének és stílusának megválasztása a főépítészünk beleegyezésével történhet és egy adott
területre nem épülhetnek ugyanolyan típusú házak, tehát nem lehet egy sablon lakópark. Ezek
bekerültek az utolsó döntésnél az anyagba, ami az állami főépítész felé lesz elküldve.
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Benedek Éva a bizottság elnöke: Van-e még valaki, aki szavazás előtt szeretne elmondani
valamit? Akkor először a két kiemelt határozatot tenném fel szavazásra. Aki a 25-ös és 50-es
határozatot a képviselő-testületnek megerősítésre javasolja, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 3/2021. (VI. 24.) határozata a 2020.
november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet
fennállása alatt hozott 25/2021. és 50/2021. számú
polgármesteri határozatokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottsága a 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a
veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 25/2021. és 50/2021. számú
polgármesteri határozatokat a képviselő-testületnek megerősítésre
javasolja.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: a bizottság elnöke
Benedek Éva a bizottság elnöke: Aki a 25-ös és 50-es kivételével a többi határozatot a képviselőtestületnek megerősítésre javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 4/2021. (VI. 24.) határozata a 2020.
november 8. és 2021. június 15. között, a veszélyhelyzet
fennállása alatt hozott polgármesteri döntések jóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
bizottsága a 2020. november 8. és 2021. június 15. között, a
veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 24-41/2020., 1-24/2021., 2649/2021. és 51/2021. polgármesteri határozatokat és
önkormányzati rendeleteket a képviselő-testületnek megerősítésre
javasolja.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: a bizottság elnöke

2. napirendi pont: A bizottság 2021. évi munkaterve
Benedek Éva, a bizottság elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, javaslata? Amit
én szeretnék beletenni, az azt hiszem a májusi ülésen lett volna az óvoda, a segítő kéz és a
gyermekjóléti beszámoló.
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Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Dátumot nem tudtam, ezért nem került bele. Szerintem ne rakjuk
bele, valószínű egyébként, hogy a következő testületi ülésen napirend lesz. Több beszámoló is lesz,
nem csak ezek.
Benedek Éva, a bizottság elnöke: Aki elfogadásra javasolja a testületnek a munkatervet az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 5/2021. (VI. 24.) határozata
Humánügyi Bizottság munkatervéről
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a bizottság 2021. évi munkatervét a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
bizottság elnöke
Melléklet
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
5/2021. (VI. 24.) határozatához

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
2021. évi munkaterve

2021. június 24. csütörtök
A Humánügyi Bizottság 2021. évi munkaterve
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: bizottsági elnök

Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző

2021. augusztus 19. csütörtök
Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző
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2021. szeptember 23. csütörtök
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: humánpolitikai ügyintéző

Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző

2021. október 21. csütörtök
Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző

2021. november 18. csütörtök
Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző

Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző

2021. december 9. csütörtök
A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készítője: jegyző

Zárt ülés keretében:

Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés készítője: szociális ügyintéző
3. napirendi pont: Egyebek
Benedek Éva a bizottság elnöke: Egyebekben van-e bárkinek, bármilyen mondanivalója?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Éva, a bölcsiről nem akarsz beszélni?
Benedek Éva a bizottság elnöke: A bölcsődénél ott tartunk, hogy a vezető kiválasztása
megtörtént. Oláh Barbara lett az intézmény vezetője, aki jelenleg a felmondását tölti a munkahelyén
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és amint ez letelt jön és dolgozik. Úgy tudom, hogy egy kicsi csúszás várható. Abból adódóan, hogy
első körben a pályázatra nem jelentkezett senki, ezért újból ki kellett írni, akkor kettő jelentkező
volt, akik közül választottuk ki Barbarát. Valószínűleg szeptember 1-jén nem fog nyitni a bölcsi.
Amint a technikai és humán erőforrások megengedik, természetesen meg fog nyitni.
Szabó István polgármester: Ez több szereplős történet, hiszen a bölcsődénél tárgyi eszközök
beszerzése folyik. Az udvarépítés, a Mikszáth Kálmán utca javítása hamarosan el fognak indulni,
emiatt is lehet csúszás. Az új vezetőnek fel kell vennie az alkalmazottakat, meg kell hirdetni a
gyerekek felvételét és ezért nem tudunk konkrét ígéretet tenni, de mindent megteszünk annak
érdekében, hogy minél hamarabb meg tudjuk nyitni. Szeretnénk ezt az ősszel megugrani, de az az
egy pályázat, amire nem volt jelentkező az fontos időveszteséget okozott. A hivatalban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az elmondott feladatok gördülékenyen menjenek. Az új
vezetőre pedig sok feladat vár, amit a nyáron meg kell csinálnia.
Som Istvánné bizottsági tag: Több szülő kérdezte már, hogy lesz-e olyan közlekedési mód, hogy
az óvodából a bölcsődéhez fel tudjanak menni, ne kelljen kerülni, ami több szülőnek gondot okoz?
Szabó István polgármester: Tudom, hogy rendezetlen még a terep. A bölcsőde alatti rézsű az
ebben az évben nem lesz megcsinálva, az félig-meddig munkaterület marad. A közeljövőben
szeretnénk egy utat nyitni fentről a Rákócziról, ahogy jövünk lefele a Kertekalja utcába, rendes
autóval megközelíthető utat, de ott még ingatlan csere és vásárlás várható, hogy az önkormányzat
tudjon tervezni. Megpróbáltuk már a Szent László közben is bordákkal és vízelvezető árkokkal
megoldani, hogy ne ömöljön az óvoda hátsó kerítésére a víz. Ott van egy terv, hogy lesz egy rácsos
folyóka, összegyűjtjük és a patak felé vezéreljük a vizet. Tudom, hogy amikor sáros az út, akkor
nehéz ott átmenni, de igyekszünk megoldani. A Mikszáth Kálmán utcát mindenképpen olyan
minőségben szeretnénk megoldani, hogy ott autóval rendesen lehessen közlekedni a Szent István
felől. Most még az a fő probléma, hogy a Kertekalja utcáról nagyon komoly emelkedő vezet, amit
egy kicsit laposabbra kellene csinálni és ott a földben futó vezetékeknek a hova kerülése még
problémát okoz. Sok műszaki problémánk van, amit kezelni kell.
Benedek Éva a bizottság elnöke: Még áttekintve a mi területünket az egészségüggyel
kapcsolatban, a felnőtt háziorvosi körzetben a doktornővel még az év elején voltak problémák.
Nagyon sok panasz érkezett, volt egy közös megbeszélésünk. Többszöri írásbeli felszólítást is
kapott, hogy tartsa be a megfelelő szabályokat és megfelelően működjön. Személyesen is beszéltünk
és úgy tudom, hogy azóta csökkent a panaszok száma, de még mindig nem tökéletes a helyzet.
Mártit szeretném megkérdezni, hogy a Segítő Kéznél van-e bármilyen olyan változás az egy évvel
ezelőtthöz képest, amiről tudnunk kellene? Személyi változásra gondolok, például.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálatintézményvezető: Vettünk föl kettő munkatársat, elment
kettő kolléga, majd vettünk fel három kollégát.
Benedek Éva a bizottság elnöke: Annyit kérhetek, hogy ezt emailben írd le, hogy a többiek is
tudják, hogy milyen nevekkel találkozhatnak a Családsegítőnél.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálatintézményvezető: Azt gondolom, ha ez a helyzet
megnyugtatóan fixálódik, akkor én az intézményeket fogom tájékoztatni, hogy milyen kollegákat
keressenek.
Benedek Éva a bizottság elnöke: Ezt mikorra várod?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálatintézményvezető: Ha igaz, akkor mára.
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Szabó István polgármester: Ha ez fixálódik, akkor a testületi ülésre is hozd be őket, légy szíves,
hogy be tudjuk őket mutatni! Köszönöm szépen!
Benedek Éva a bizottság elnöke: Az iskolában a tegnapi napon volt egy rendkívüli ülésünk, ott
az új iskolával kapcsolatban aláírtuk azt a megállapodást, amiben le van fixálva, hogy nekünk mi a
feladatunk, hogy miket kell előkészítenünk. Erdőírtás lesz, utakat kell építeni, közműhálózatot kell
bővíteni, telekalakítás van. Tehát ezt a szerződést megkötöttük az önkormányzat, a BMSK és a
tankerület részéről. Illetve abban már vannak dátumok, hogy jövőre kezdődik el a tervezés és a
várható befejezés az 2024 nyara. De ez még csak tervezet. Van-e még egyebekben más?
Amennyiben nincs akkor a nyílt ülést bezárom és zárt ülést rendelek el.
Mivel több napirendi pont nem volt Benedek Éva a bizottság elnöke a nyílt ülést 08 óra 18
perckor bezárta és a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát.

Benedek Éva
bizottsági elnök

Csernákné Szoboszlai Szilvia
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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