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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Kulturális és Sport Bizottságának 
 

2015. március 18-án szerdán 15:00 órakor 
 

megtartott rendes ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

 
23/2015. (III. 18.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
24/2015. (III. 18.) számú határozata a napirendi po ntok elfogadásáról 
25/2015. (III. 18.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról 
26/2015. (III. 18.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az 
ingatlanok számozásával kapcsolatos részletes konce pcióról 
27/2015. (III. 18.) számú határozata a 2015. évi Ha rangok napja programról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottságának 2015. 
március 18-án szerdán 15:00 órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak:   Kiss László   bizottsági elnök 

Benedek Éva   bizottsági tag  
Csapó Károly   bizottsági tag 
Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 
Kmetty Károly   polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

    Kiskuti Petra   aljegyző 
    Balázsné Szalai Katalin óvodavezető 
    Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház vezető 
    Diamantné Bodák Ildikó Humánügyi Bizottság tag 
 
Igazoltan távol:    Lehoczky Enikő  bizottsági tag 
 
Kiss László bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel 
van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítésre 
Benedek Éva bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő a 
jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 23/201 5. 
(III. 18.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. március 
18-án szerdán 15:00 órától tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva bizottsági tagot 
kéri fel. 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 

2. Házszámozás koncepciójának elfogadása 

3. Egyebek 

Kiss László bizottsági elnök:  Javasolnám napirendre venni 3. pontként a 2015.évi Harangok napja 
programjának tervezetét, így az egyebek a 4. napirendi pontra kerülne. 

Aki a napirendi pontokat ezzel a kiegészítéssel  elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 24/201 5. 
(III. 18.) számú határozata a napirendi pontok elfo gadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a napirendi 
pontokat az alábbiak szerint elfogadja . 

1. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2014. évi 
tevékenységéről 

2. Házszámozás koncepciójának elfogadása 

3. A 2015. évi Harangok napja program 

4. Egyebek 

1. Napirendi pont: A M űvelődési Ház vezet őjének beszámolója a 2014. évi tevékenységér ől 

Kiss László bizottsági elnök: Szeretném megköszönni a bizottság nevében Művelődési Ház vezető 
asszonynak és az intézmény dolgozóinak munkáját. Van valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Kiss László Bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 25/201 5. 
(III. 18.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Művelődési 
Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolóját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: Házszámozás koncepciójának elfog adása 

Kiss László bizottsági elnök: Van-e az előterjesztőnek kiegészítése, bizottság részéről lenne 
hozzászólás, javaslat?  

Csapó Károly bizottsági tag: . Megfontolásra javasolnám, hogy legyenek település részek 
megnevezve. Pl. Tó part vagy üdülő telep, vagy Sósoknak hívták azt a domboldalt. Őrhegy, Miklós, 
Nyíres ezek kialakult településrészek.  

Kiss László bizottsági elnök:  Meggondolandó a javaslat. Beépíthető lesz a későbbiekben, ha 
mélyebben elkezdünk foglalkozni a koncepcióval. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az ilyen területek elnevezése is a testület hatáskörébe tartozik. Általában 
akkor szokott ilyen lenni, amikor több település egyesül. 

Kiss László bizottsági elnök:  Tudomásom szerint erre is van élő példa. Veresen is van Csonkás, 
Hegyek, Ligetek. Pl. Dabas 4 település volt korábban, itt is jellemző, hogy település részekre van 
bontva. Meggondolandó javaslat érdemes ezzel foglalkozni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Fejezzük be először a házszámozást és az utcanév elnevezést és 
utána térjünk erre vissza. 

Benedek Éva bizottsági tag: Átgondolnám, nem tudom, hogy mi haszna lenne, viszont 
bonyodalmakat fog okozni. Ha hivatalosan ezt bevezetjük, nem tudom, hogy jelenteni fog-e ez plusz 
munkát. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy erre szükségünk van.  

Szabó István alpolgármester: Évi ugyanazt mondta, amit én gondolok, hogy nem látom hasznát, 
inkább azt gondolom, hogy olyan belső viszályokat gerjeszthet. amire nincsen szükség. Nem ez a 
célunk, ezeket a határokat szeretnénk elmosni, ez lenne a cél. Azt szeretnénk, ha egységes lenne a 
település.  

Kiss László bizottsági elnök:  Körbehatárolható részek legyenek. Mi volt a konkrét javaslat? 

Csapó Károly bizottsági tag:  3 létező megnevezés volt régebben. 
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Kiss László bizottsági elnök:  Mindenképpen egy javaslat és megfontoljuk. Most érdemben nem 
tudunk ebben dönteni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Kérdésem a határozati javaslattal kapcsolatban, hogy a két melléklet 
közül kell választani, vagy az egyik a másik része. 

Kiss László bizottsági elnök:  Két előterjesztés van ezzel kapcsolatban. Ez a koncepció, a másik a 
rendelet.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 2-es melléklet idén szeptemberig be kell, hogy fejeződjön. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ugyanabból a kiinduló pontból kezdődő folyamatokról van, aminek a 
Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó folyamat van leválasztva, ő foglalkozik a lakossági 
véleményekkel ő hozza a döntést és terjeszti a testület elé. A másik a hivatalra vonatkozik. Így 
átláthatóbb, kronologikusan követik egymást az események. 

Kiss László bizottsági elnök:  Ez tulajdonképpen az első feladat a Pénzügy Bizottsággal 
együttműködve azoknak az utcáknak a meghatározása, amelyek névváltoztatásra szorulnak.  

Kmetty Károly polgármester:  Bár az előterjesztő én vagyok, de megfontolásra javaslom, hogy a 
lakosságot milyen mértékben vonjuk be az ötletelésbe, mennyire vonjuk be ebbe a folyamatba. Úgy 
módosítanám ezt a koncepciót, hogy a bizottság egy utcanév javaslatot készítene el. Kérdőíven nem 
javasolnám, hogy bekérjük a lakosság véleményét. 

Kiss László bizottsági elnök:  Az lenne a javaslat, hogy terjesszünk elő néhány javaslatot? 

Kmetty Károly polgármester:  Egyet javasolnék és véleményeztetném a lakosokkal. Ha azokat az 
elnevezéseket használjuk, ami országos szintű, sokkal gyorsabban tudnánk ezzel haladni.  

Kiss László bizottsági tag:  Ezt a javaslatot tartalmazza?  

Kmetty Károly polgármester:  2-es mellékletben szerepel. Javaslat.  

Kiss László bizottsági elnök:  Módosító javaslat vagy tanács? Azért kérdeztem, mert ha módosító 
javaslat, akkor meg kell szavazni. 

Kmetty Károly polgármester:  Tanács. 

Kiss László bizottsági elnök:  Kérdezem jegyző asszony, hogy ha így fogadjuk el, akkor kötelező 
ebben a formában intézni? Ha kivesszük belőle akkor meg van az a lehetőség is, amit polgármester úr 
említett? Vegyük ki a B pontot. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztő kiveheti saját hatáskörében. Akkor a 2. feladatból a B) 
pontot kivesszük.  

Csapó Károly bizottsági tag:  A koncepció 4. oldalán van a költségekkel kapcsolatos két sor, ami 
ennek sorba rendezését tartalmazza. Gondolom, hogy 2015-ös költségekről van szó. Az egész 
költségvonzata kb. milyen anyagi terhet jelent? Illetve hogyan néz ki évekre lebontva?  

Kmetty Károly polgármester:  Az idei évben az eszközök beszerzéséről van szó. Egy teljesen 
naprakész felmérést kell végezni, amivel az előterjesztés foglalkozik, ez több mint egy éves munkája 
lesz a műszaki irodának. Amiről a költségvetésben rendelkeztünk annak az informatikai és egyéb 
háttérnek a biztosítása, amivel ezt el lehet kezdeni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: 3-as feladatoknál ha végig vezetnénk, a részfeladatok közül a b) pont 
kimaradhatna.  

Benedek Éva bizottsági elnök : Szerintem az elfér. Értékeljük, hogy befogadjuk vagy nem? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha az a metódust alkalmazzuk, hogy egy javaslat van, akkor mit értékelsz? 
Ha jönne 10 javaslat, akkor értékelheted, hogy melyikre hány szavazat érkezett. 

Kmetty Károly polgármester:  Attól is tartok, hogy a lakos nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy 
milyen szabályok vonatkoznak egy névadásra. Élő személyről nem lehet elnevezni, mennyi időnek kell 
eltelnie az elhalálozásnál. Nem biztos, hogy szabad kezet kellene adni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A felhívás pont ezt foglalná magában. Abból a testületi igényből indultunk ki, 
hogy a lakosság minél szélesebb körben legyen tájékoztatva. 

Kiss László bizottsági elnök:  Alapvetően az a szándék, ami káoszt okozhat. Azt gondolom, hogy ha 
ennek ellenére megteszik a javaslatot, akkor megteszik. Mi pedig döntünk róla, hogy elfogadjuk-e 
vagy sem. Ha olyan személyre tesznek javaslatot, ami nem felel meg a szabályoknak, akkor nincs 
miről beszélni, nem lesz működőképes.  
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Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Nekem az időkorláttal van problémám. Április és május 30 
között kell bejönnie a lakosság javaslatainak. Nem lesz rövid az az idő, amíg a lakosságnak javaslatot 
kell tennie?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Azért született meg így, mert júliusban van a KT az utolsó ülése, viszont a 
Földrajzi név Bizottság negyedévenként ülésezik, tehát szeptemberben üléseznek. Ha nagyon kitoljuk 
és nem lesz testületi döntés nem tudjuk felterjeszteni a Földrajzi név Bizottságnak, ezért került ilyen 
rövid időintervallum meghatározásra. Ha szeptemberben dönt a testület, akkor csak decemberben lép 
a Földrajzi bizottság. 

Kiss László bizottsági elnök:  A felvetés nem alaptalan. Most fogjuk konkrétan megnézni,  ez hány 
utcát érint. Egy olyan munkamódszert kell kitalálni, ami gördülékeny. Hatékonyabb módon kell 
csinálni, át kell gondolni. Rá kell szánni az időt, hogy megbeszéljük, hogyan, milyen módon fogjuk 
kikérni a lakosság véleményét. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Csak annyit fűznék a határidőkérdéshez, hogy jogosak az aggodalmunk 
és mi is sokat rágódtunk rajta. Ennek az egész eljárásnak van egy véghatárideje. Ami 2017. december 
31-e. Ha az utcák nincsenek elnevezve idén, akkor addig még csak elvekben sem kezdhetünk hozzá 
házszámozásokhoz, nem kerül hozzárendelésre maga az utca a számokhoz. Az az aggodalom is 
jogos amit Polgármester úr felvetett, bejöhetnek olyan nevek, melyekről véleményt kell kérni, ezért 
olyan neveket kellene választani, melyek a bizottsági listán is egyértelműen meghatározottak. Ha a 
bizottság elé kerül, egy vitatott a név, megint csak húzódik a folyamat. Olyan neveket kell 
választanunk, ami általánosságban is elfogadott. 

Szabó István alpolgármester:  Javaslatot tennék arra, hogy hogyan kellene elindulni. A közterületek 
számát kell megnevezni, nem a koncepcióról van szó, hanem, hogy hogyan oldjuk meg. Akár egy 
térképpel leülni egy informális megbeszélésen. A rendelet 9 §-ban van benne, ami az irányelveket 
megadja. Akár Zoltán vagy Petra segítségével fél óra alatt meg lehetne jelölni az utcák számát. 
Amikor a térkép előttünk van, végig tudunk menni az utcákon. Ettől a részétől én nem ijednék meg, ez 
egyszerű dolog. Ezzel nem kell eltölteni hónapokat. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Amikor kétfelé ágazik az út? Nem lesz az olyan egyszerű. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha van egy olyan döntés, hogy mondjuk, ha megyünk felfelé a 
Rákóczi úton, a baloldalon megmarad az utcanév és a jobb oldalon lesz új elnevezés, akkor  
nagyjából 60 %-ra leesik azoknak az utcáknak a száma, amelyeknek nevet kell találni.  

Kiss László bizottsági elnök:  Alapvetően nem az utcák meghatározásában látunk itt problémát, 
hanem a névválasztásnál, amely sokkal érzékenyebb pontja lesz ennek a koncepciónak. A 
meghatározásnál tényleg az fog történni, hogy le fogunk ülni és szélesebb körben meg fogjuk 
határozni. A névválasztást és a lakosság bevonását kell óvatosan kezelni. 

Szabó István alpolgármester:  Már most fel lehet tenni ezt kérdést, kezdjünk el már most 
gondolkodni azokon a történelmi személyeken és majd listákat írni. Én is azt mondtam régebben, 
hogy vonjunk be mindenkit, de ezzel szerintem is óvatosan kell bánni. Ha elkezdődi ez a folyamat, azt 
kommunikáljuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, valamint, hogy a Hivatal hogyan készül. Azt 
hangsúlyozzuk, hogy mi mennyit teszünk hozzá és a lakosságnak semmilyen dolga nem lesz ezzel.  

Kiss László bizottsági elnök:  Próbáljuk elfogadni majd azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság 
beterjeszt a testület elé, hiszen e mögött komoly fog állni. Fogadjuk el, hogy ez a Kulturális és Sport 
Bizottság hatáskörébe tartozik.  Kérem a bizottság tagjait, hogy aki a  házszámozás koncepcióval 
kapcsolatos előterjesztést illetve az ebben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
testületnek kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 26/201 5. 
(III. 18.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok 
számozásával kapcsolatos részletes koncepcióról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

a. az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének 
részletes koncepcióját a határozat 1. melléklete szerint,  

b. a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. 
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melléklete szerint 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtásáról a 
lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák 
kihasználásával. 

Felelős: Polgármester, Tanácsnok, 

Pénzügyi és Településfejlesztési, Kulturális és Sport Bizottság, 
Jegyző, Igazgatási- és Adó Iroda, Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2017. december 31. 

 

1. melléklet a …./2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől és az ingatlanok számozásáról 

 

1. Feladat:  Őrbottyán településen név megállapítással vagy névváltozással és/vagy számozás-
 sal érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2/A. Feladat: Az 1. Feladatban meghatározott ingatlanokhoz helyrajzi szám hozzárendelése 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

2/B. Feladat: A közterületnév megváltozásával és a számozással összefüggő jogi, adminisztratív 

 és szakmai egyeztetések lefolytatása a lakosság tehermentesítése érdekében 

Felelős: Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

3. Feladat: Őrbottyán településen az ingatlanhoz rendelt helyrajzi számok helyszíni felmérése 

 az alaptérkép pontosítására 

 Részfeladatok: a) telkek természetbeni beazonosítása 

  b) koordináták meghatározása, 

  c) saroktelkek beazonosítása 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: várhatóan 2016. október 31. 

4. Feladat: Az ingatlanok számozása az önkormányzati rendelet alapján 

 Részfeladatok: a) közterületek sorrendjének meghatározása 

  b) határozatok meghozatala 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

5. Feladat: A határozatok jogerőre emelkedését követő feladatok 

 Részfeladatok: a) hivatalos szervek értesítése 

  b) a Központi Címregiszterben a címek rögzítése 

  c) lakcímkártyák igénylése, kiadása 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 
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6. Feladat: Lakosság tájékoztatása a 4. és 5. Feladat végrehajtása során 

Felelős: Tanácsnok, Polgármester 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

2. melléklet a …./2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől 

1. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek lakosainak bevonása 

 a közterületnevek megállapításába 

 Részfeladatok: a) lakosoknak szóló felhívás megfogalmazása, 

  b) a javaslatok beadási módjának meghatározása, 

  c) javaslattételi határidő megállapítása. 

  

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Tanácsnok 

Határidő: 2015. április 29. 

3. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek nevének megállapítása 

 Részfeladat: a) a lakosoktól beérkezett javaslatok feldolgozása, 

  b) Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalásának kialakítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. június 24. 

4. Feladat:  Az újonnan megállapított közterületi nevek felterjesztése véleményezésre a 

 Földrajzinév-bizottsághoz 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Határidő: 2015. július 15. 

Szükség szerint: 

5. Feladat A Földrajzinév-bizottság által kifogásolt nevek módosítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

a képvisel ő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Határidő: 2015. március 25. 

Felelős:  bizottság elnöke 

3. Napirendi pont: Harangok napja 

Kiss László bizottsági elnök:  Kérdezném intézményvető asszonyt, van-e kiegészítése az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Sajnos az Ádám és Éva együttes jelzett, hogy 
mégsem tudja vállalni a fellépést. Holnap lesz a Művelődési Házban a majális megbeszélés és rá 
fogunk erre térni, hogy kit szeretnénk meghívni. Szakmai szempontból nézve, olyan embert kell 
meghívni, aki pörög, vidám az lenne a cél, hogy feldobjuk a közönséget. 

Kiss László bizottsági elnök:  Van konkrét javaslat? 
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Szabó István alpolgármester:  Nincs. Holnap délután a művelődési házban lesz egy egyeztetés, 
akkor visszatérünk rá.  

Kiss László bizottsági elnök:  Van még valamilyen változás? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Tavalyi évhez képest van. A lakodalmas. A pénteki 
napon lennének a hagyományőrző programok, a szombati napon a lakodalmas nem úgy zajlana, 
ahogy eddig felvonulással, hanem 3-tól 5-ig a pályán történne meg minden esemény. Színházi, 
színpadi produkció lenne.  

Kiss László bizottsági elnök  Mi volt a javaslat a civil szervezetek részéről?  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő:Nem volt ellenvélemény. Kató néni a Hegedűs Géza 
Kulturális Egyesületből fogja össze ezt a produkciót. 

Kiss László bizottsági elnök  Ő is támogatta ezt az elgondolást? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Igen. Egy dolog maradna ki. Nem lesznek lovasok és 
nem lesz felvonulás.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Arról volt szó, hogy egy helyen főzünk mindenkinek. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő:A Harangok napjával kapcsolatban  is szó  volt arról, 
hogy sokszor vettük ki a fellépőket a programokból.  

Szabó István alpolgármester : A múltkori megbeszélés óta annyi változott, hogy Polgármester úrral 
egyeztettünk a vacsora kérdéséről, ugyanazt az üstöt töltenénk meg még egyszer és helyben 
maradhatna mindenki. A tini bálványok 9 körül fejeznék be a műsort, a disco felkészülési ideje 1-1,5 
óra. Abban az időben meg tudnánk a vacsorát csinálni. Kitalálva egy pince pörkölt vagy paprikás 
krumpli lenne az esti főzés. Ott lehetne mindenkit tartani. Mindenki térítésmentesen kapná. Addig 
természetesen, ameddig a készlet tart.  Ha nem írjuk ki, hogy fix adag számot vállalunk,  nem 
számítanak rá, hogy jut  és esetleg nem fogy el. Úgy kell kommunikálni, hogy egyértelmű legyen. 
Kétszer lehet úgy enni, hogy nem kell érte fizetni. 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag: Este Aggályom van ezzel kapcsolatban. Este sokan vannak a 
rendezvényen óriási sor lesz és nem lesz elég. Ha bemondják, hogy vacsora, mindenki elindul és nem 
lesz elég esetleg a mennyiség. Aki szerepet kapott a rendezvényen, az kap egy kis bónt, hogy azzal 
mehet vacsorázni. 

Kiss László bizottsági elnök:  Egyszer ilyen megoldás már működött. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Nem én csináltam még akkor, de következő évben 
már nem engedélyezte a város vezetése. Ezeken még nem vettem részt. 

Szalai Katalin óvodavezet ő: Egyszer voltam Kalászon és az volt a tapasztalatom, hogy ott nem 
egyszeri étkezést kaptunk. Ha vendégeket hívunk az egyszeri étkeztetés nem elegendő. Nem kell 
őket követni, de az egyszeri étkeztetés nem elég. Ebéd is és vacsora is kell. De nem az óvodánál, 
hanem ott a helyszínen. 

Kmetty Károly polgármester:  Az nem megoldás, hogy behúzzuk a függönyt, mert ők esznek. 

Szalai Katalin óvodavezet ő: Eddig is sátorban ettek. 

Szabó István alpolgármester : Én azt támogatom, hogy egyformák vagyunk, nincsen semmi 
különbség. Én például nem tartok erre igényt arra, hogy elkülönítsenek. Állandóan eldugjuk az 
embereket. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: A nyitott sátor biztosítottuk nekik, hogy legyen hova 
leülni 

Kiss László bizottsági vezet ő: Volt olyan időszak, hogy nem is volt sátor, volt  egy szalaggal 
elkülönített rész, körülöttünk meg zajlott az esemény. Rossz volt a visszajelzés is ezzel kapcsolatban. 
Ezt követően az óvoda biztosított helyszínt ott tudtuk őket megvendégelni. Ezzel nem volt már semmi 
probléma. Ugyanakkor, ha mi ott vagyunk náluk,  ott van egy Művelődési Ház, ahol egy sokkal 
nagyobb rendezvényt le tudnak bonyolítani. Ott sincs az, hogy 400 embert ültetünk le egyszerre.  Az 
esti vacsorát ott is elkülönítik. Nem egy ebédről van szó, hanem arról, hogy szeretnénk vendégül látni 
a fellépőket. Ez egy kedves gesztus. Azt nem tudhatjuk, hogy nem lesz-e olyan probléma, amit Erika 
is felvetett. Meg kell próbálni. 

Szabó István alpolgármester : Ez szerintem jó irány. Biztos lesz akinek még vonzóbbá is teszi a 
rendezvényt. Ha most azokat az embereket ki tudjuk hozni a rendezvényre azzal a település többet 
profitál. Ezt úgy kell elképzelni, nem arról szól a történet, hogy 400 embernek ülőhelyet kell biztosítani. 
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Körbe lehet állni ezt az üstöt. Aztán mindenki leül a fűben. Közösségi jellegűvé teszi. Sok munkával 
fog járni.  

Kiss László bizottsági elnök:  Nagyon fontos, hogy van ennek nyilván egy kis diplomáciai jellege is. 
Mindamellett el tudom fogadni, hogy ha vendégül tudjuk őket látni, akkor tegyük megy. Ott lesznek a 
kalásziak és lehetőségük lesz ott ismerkedésre. Azt gondolom, hogy egy ebédnél, vacsoránál 
teremtsük meg a feltételeket. Rendezett normális körülmények között. Ennek ez a menete.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Nem ugyanazok a lehetőségeink és a programjaink 
sem. Pénteken és szombaton könnyedebb programok szoktak Nálunk lenni, vasárnap mise és 
koszorúzások. Másképpen látnak minket vendégül a kalásziak Náluk a Művelődési Házban sorban 
megebédelnek és utána kilépnek magába a rendezvénybe, programba. Nem hiszem, hogy ugyanazt 
kellene elképzelnünk, mint ami náluk van.  

Kiss László bizottsági elnök:  A lakosság részére tudjuk biztosítani ezt az egy tál ételt. Ebből nem 
hiszem, hogy bármilyen probléma lenne. Mindenképpen ezt javasolnám, hogy rendezettebb 
körülmények között tartsuk és biztosítsunk. A kettőt össze lehet hozni, hogy mindkét része 
meglegyen. Az István javaslata is meg tud valósulni.  Egyedül a sarkalatos pont a vendéglátás a 
rendezvényen. Minden évben így van. Össze lehet hozni úgy a kettőt, hogy a vendéglátás is korrekt 
legyen.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: A fűbe leülők az őrbottyáni lakosok, fiatalok lennének, 
a vendégeket sátrakban helyeznénk el. 

Szabó István alpolgármester:  Nem hasonlítanám össze a két települési programot az adottságok 
miatt sem. Olyat csináljunk, amit elsősorban a mi lakosainknak szánunk. Kicsit azt érzem, hogy ha 7 
éve megy egy rendezvénysorozat lasszóval kell fogni az embereket. Szeretnénk, hogy ez legyen a 
legnagyobb rendezvényünk. A legfontosabb az lenne, hogy az itt élőket vonzza.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Mindig megoldott volt az elhelyezés. A vállalkozókra 
visszatérve, remélhetően sok vállalkozó kitelepül, köztük vendéglátós is, és ha bemondjuk, hogy 
ingyen vacsora van, nem tudom, hogy mennyire fognak örülni ennek.  

Kiss László bizottsági elnök: Nem kötelező ezen részt venni. Mi szervezzük, mi diktáljuk a 
feltételeket. Alapvetően a lakosságnak szól, nem a bevételszerzés a fő célunk. Amelyik vállalkozót ez 
kellemetlenül érint, akkor nem kell ezen részt venniük. 

Szabó István alpolgármester:  A vállalkozóknak az eddigi fél naphoz képest, egész napjuk lesz. 
Másrészt a készételes vállalkozók nem voltak olyan nagy számban jelen eddig sem.   

Kiss László bizottsági elnök:  A vasárnappal kapcsolatban kérdezem, hogy tavalyi évben rendeztük 
meg először a Harangok Napi Foci Tornát, aminek elég nagy sikere volt.. 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő:: Fel van tüntetve a programban. Tavaly Pócsik Zoltán 
és Tökmag foci suli szervezte. Gondolom, idén is vállalja. Hagyományt szeretnénk ebből teremteni, de 
vele még egyeztetni kell. 

Szabó István alpolgármester:  Hogy van az, hogy a Művelődési Ház vezetőjének a megkérdezése 
nélkül foglalnak helyszínt a rendezvényre, aki egyébként ennek a rendezvénynek a szervezője. 
Elhiszem, hogy van közterület foglalási engedély, meg törvény erre, de azt gondolom, hogy ezt 
összhangba kell hozni. Áginak néhány évvel ezelőtt jeleztem, hogy olyan mixeket raktak föl, amik igen 
komoly kérdéseket vetnek föl. Nem tudom, hogy a zene minőségét lehet-e szabályozni? Mert az egy 
időben működő rendezvényt zavarhatja.  

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Főleg a majálison, mert ott közelebb a színpad. Volt 
már, hogy a fellépő kérte, hogy kapcsoljuk le a zenét.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Javaslom, hogy ha közterület foglalásra jön igény, egyeztessünk 
minden esetben Ágival. 

Kiss László bizottsági elnök:  Mi volt a tapasztalat? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Az ominózus eset, után, amikor a színpadi fellépő 
szólt, hogy kapcsoljuk le a zenét, az azt követő évben nem volt ringlispíl a majálison. Utána 
visszajelzés érkezett, hogy miért nincs? A ringlispíl működtetője kifizeti a közterület foglalási díjat és 
onnantól fogva a szülőtől szedi be a pénzt, míg az ugráló várat mi béreljük ki, így ingyen van a 
lakosoknak. Mégis jött a visszajelzés, nem elég az ugráló vár.  
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Kiss László bizottsági elnök:  Ha nincs konkrét javaslat, holnap térjünk erre vissza. Ha szeretnénk, 
hogy a ringlispíl maradjon, akkor ez komoly kérdéseket vet fel. Napirendekkel kapcsolatban valakinek 
van-e hozzászólása?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kiss László bizottsági elnök:  Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja-e a képviselő-testületnek? 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslat-módosítást terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 27/201 5. 
(III. 18.) számú határozata a 2015. évi Harangok Na pja programról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. évi 
Harangok napja programot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

4. Napirendi pont: Egyebek  

Kmetty Károly: Az egyik közösségi oldalon találkoztunk azzal, hogy a sportpályán a büfé olyan 
módon üzemel,  amit nem támogatott a képviselő-testület.  

Kiss László bizottsági elnök: Magyarán nem a helyiségen belül folyik a kiszolgálás a jelenlegi 
vállalkozó részéről, aki bérli a helyiséget? 

Kmetty Károly polgármester: Biliárdasztal is van a helyiségben, magyarán úgy működik ez az 
egész, mint ahogy benne volt abban az ajánlatban. Ennek ellenére a vállalkozó nem fizet több bérleti 
díjat. Hosszasan vitatkoztunk erről annak idején, meg volt az indok, hogy miért nem támogatjuk azt a 
formát. Nem hiszem, hogy mi ezt megengedhetjük magunknak.  

Kiss László bizottsági elnök:  Elég súlyos dolog, ha ez így működik. Jegyző asszony segítségét 
fogom kérni, milyen jogi és egyéb következményei lehetnek. 

Csapó Károly bizottsági tag:  A sportegyesületek feladat ellátási szerződései szerint a 
sportegyesületek használhatják a sporttelepet, bele értve a klubhelyiséget is. Ami a korábbi büfé 
státuszából, 2013-ban vagy 2014 elején testületi döntés alapján klubhelyiséggé változott vissza. 
Ennek megfelelően az elmúlt évben és hónapokban a sportegyesületek rendezvényekre, 
megbeszélésre használták a klubhelyiséget. Ez az egyik oldala a használatnak. Másik, hogy a 
ALBONA Kft-nek van érvényes szerződése a hátsó kiszolgáló helyiségekre, amit én még nem láttam. 
Hogy abban mennyire van és hogyan van szabályozva a kiszolgálás iránya. Gyakorlatilag úgy történt, 
hogy abból a helyiségből szolgáltak ki, illetve nyáron a kiszolgálás egy részét kihozták a fedett 
területére. A kiszolgálás a pálya illetve a terasz irányába történt. Az elmúlt 3-4 hétben tartottak 
egyesületi rendezvényt, illetve az OBCSE rendezésében voltak billiárd versenyek. Ez ténylegesen így 
történt, hogy a kiszolgáláshoz nyitva volt a raktár helyiség és a klub helyiség közötti ajtó. Amikor 
büféként működött ez megszokott megoldás volt. Erre valóban külön engedély kérése nem történt 
meg. Én tényként ezt mondanám el egyelőre. Ha van még kérdés, akkor arra válaszolok. Jövő héttől a 
Tökmag edzések is elkezdődnek. Még nagyobb élet és forgalom lesz a pályán. Ennek megfelelően az 
ALBONA Kft. délutánonként 3-9-ig tervezi a nyitva tartást.  

Kiss László bizottsági elnök:  Azt gondolom, hogy ez nem volt elfogadható magyarázat. 
Polgármester úr felháborodása jogos. Én azt javasolnám, hogy rendeljünk el ezzel a témával 
kapcsolatban egy zárt ülést. Súlyos kérdéseket vet fel. El fogom mondani a véleményemet. 
Egyebekben van-e más kérdés? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Lenne egy kérdésem. Ádám és Éva fel tudnának 
lépni a majálison, de 22.00 órai kezdettel. Egyik oldalról felmerült, hogy ez rendben lenne, másik 
oldalról pedig, hogy túl későn lenne. A majális éjfélig lenne tervezve, akkor nem éjfélig tartó utcabállal 
zárnánk, hanem 10 órakor kezdődő Ádám és Évával zárnánk. Mivel gyorsan foglalják őket, ha holnap 
hívnám őket, nem biztos, hogy még szabad lesz nekik az időpont.   

Kiss László bizottsági elnök:  Döntse el most a Bizottság, hogy jöjjenek-e a majálisra 10 órára? 

Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag:  Én azt mondanám, hogy ez késő. 

Benedek Éva képvisel ő: Nekem csak olyan aggályom van, hogy a későbbiekben nem lesz pénzünk 
hívó névre, ezzel kimerítjük a keretet.  

Szabó István alpolgármester: Szerintem tőlük húzóbb név nem kell.  
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Kiss László bizottsági elnök:  Kellene egy elvi döntést hozni, hogy megerősítést kapj, hogy hívhasd 
őket. Én azt gondolom, hogy nagy durranás lenne. Szerintem meg kellene próbálni. Kérdezem a 
bizottságot, hogy mit szól ehhez, támogatjuk- e, hogy a majálisra Ádám és Éva meghívását este 10 
órai kezdéssel. Az elvi hozzájárulást megadja-e a bizottság. 3 igennel az elvi hozzájárulás megvan, 
lehet őket hívni.  

Egyebekben van még valakinek hozzászólása? 

Balázsné Szalai Katalin óvoda vezet ő: Lenne-e lehetőség arra, hogy a lakosságot megkérjük, hogy 
az óvodába érkezők ne az óvoda előtti parkolóban álljanak meg, hanem az iskola és a gyógyszertár  
melletti parkolót használják?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A közterület-felügyelő ott fog kezdeni reggelenként. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A múltkori kocsi feltöréskor beszéltem a rendőrőrs parancsnokával és 
a polgárőrség vezetőjével is, és kértem őket és ígéretet is kaptam arra, hogy kiemelt figyelmet fognak 
fordítani reggeli és délutáni órákban az óvoda és iskola előtti jelenlétre. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Azt szeretném javasolni a bizottságnak, hogy kérje fel a 
városüzemeltetést és a pénzügyi irodát, hogy a sporttelep fenntartási kiadásairól készítsen egy 
kimutatást 2009-től 2014-ig bezárólag, illetve a 2015-ös tervet illetően legalább egy 6-8 tételben a 
kiadásokról illetve a bevételről. Úgy gondolom, hogy ez szükséges a sportkoncepció előkészítéséhez. 
Jó alapot adna ahhoz, hogy a sporttelep és azon belül az épület,a klubhelyiség, raktár helyiségeinek 
hasznosításának vagy működtetésének, használatának módját és gazdaságosságát kellő képen 
tudjuk vizsgálni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Jelezném, hogy ezt az elkövetkező hetekben nem fogja tudni a 
pénzügyi iroda megcsinálni. Ez több napos munka. Nem tudom megmondani, hogy mikor, mert 
egyeztetnem kell a gazdasági vezetővel. Az elkövetkező három hétben biztos, hogy nem lesz erre 
lehetőség. 

Kiss László bizottsági elnök:  Korábbi testületi ülésen hosszasan vitáztunk a műfüves pályával 
kapcsolatosan, akkor a bizottság kapott egy feladatot, hogy egyeztessen az MLSZ-szel, hogy ezt a 
megvalósítás toljuk ki 2016-ra, figyelembe véve az önkormányzat nehézkes pénzügyi helyzetét. 
Felvettem a kapcsolatot az MLSZ-szel és tájékoztattak arról, hogy van erre lehetőség. Annyit kell 
tenni, hogy a Polgármester úr írja meg ezt levélben, hivatkozva a költségvetés helyzetére illetve a 
megnyert pályázatra. Ha ezt megkapták megtörténik az átsorolás 2016-ra. 

Kmetty Károly polgármester:  Még a héten el fogjuk küldeni a levelet.   

Kiss László bizottsági elnök: Amennyiben az Egyebek napirendi pontban nincsen több hozzászólás, 
javaslom, hogy a sportpálya-büfé ügyében zárt ülés keretében folytassuk a bizottsági ülést. A nyílt 
ülést 16:35 órakor bezárom. 

 
Kiss László     Benedek Éva 
bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


