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Meghívó szerinti napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés keretében: 

 
1. Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása  
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, pályázat kiírása  
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Zárt ülés keretében: 
 
7. Ingatlan felajánlási és vételi ajánlatok elbírálása 
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Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Lebek 
Péter bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

Kollár Sándor a bizottság elnöke határozati javasla tot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
93/2015. (IX. 23.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
2015. szeptember 23-án, szerdán, 08:00 órakor tartandó rendes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül 
Lebek Péter bizottsági tagot választja. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő a napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen s zavazattal, 0 ellenszavazattal és 
0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alá bbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
94/2015. (IX. 23.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

Nyílt ülés keretében: 

 

1. Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása  

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, pályázat kiírása  

3. Egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával  

4. A településrendezési eszközök felülvizsgálata  

5. Forrás utca rendezése 

6. Egyebek 

Zárt ülés keretében: 

7. Ingatlan felajánlási és vételi ajánlatok elbírálása 

elfogadta. 

Nyílt ülés keretében: 

1. napirendi pont: Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapítása  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, 
kiegészíteni valója? 

Dékány András bizottsági tag:  Nem lehetséges a benyújtási határidőt egy kicsit kitolni, hogy a 
Hírmondóban meghirdethessük, vagy ehhez a fórumhoz nem ragaszkodunk? Október 30-ig kell 
beérkeznie a pályázatoknak.. Csak, hogy szó ne érhesse a ház elejét, hogy a Hírmondóba ezt nem 
tettük közzé. Nem tudom, hogy mi a kötelező. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A kozigallas.hu-n kötelező közzétenni. 

Dékány András bizottsági tag:  Akkor ez egy elméleti felvetés.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Én támogatom. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az időkorlátot is figyelembe kell venni. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Januárban még nem kell lennie vezetőnek? 

Dékány András bizottsági tag:  Van egy olyan megfontolás, hogy mi van, ha érvénytelenítjük, mert 
nem kaptunk alkalmas pályázatot, akkor nem lesz januárban vezető. Tudom, hogy ez egy különleges 
eset, de én nem akarom a január 1-jét megkérdőjelezni. Amennyiben ez lehetséges, ez egy 
közzététellel összefüggő javaslat volt. Úgy gondolom, hogy belefér az életünkbe. 
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Szabó István alpolgármester:  Azért gondolom, hogy ne toljuk, mert ha érvénytelen lesz a pályázat 
vagy nem találunk megfelelő embert, kicsúszunk az időből. Inkább azt mondanám, hogy ami benne 
van, azzal menjünk tovább.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Hogy nézne akkor ki? November 15-ével? Hogy lenne akkor a 
döntés? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Vagy a rendes, vagy rendkívüli ülésen is lehet dönteni róla. Azt is bele 
kell számítani, hogy ha nincs munkája, adott esetben akár másnap munkába állhat, de ha van 
munkahelye onnan el kell jönni. Az legalább egy hónap, ezt nem tudjuk kiszámolni. 

Kmetty Károly polgármester:  Annyit hadd tegyek hozzá, hogy úgy gondolom, hogy ez egy olyan 
státusz, hogy vélhetőleg aki erre jelentkezni fog, az az autentikus forrásokat fogja nézni. Nem érzem a 
Hírmondó szerepét olyan erősnek. 

Dékány András bizottsági tag:  Nem is állítottam. Fölvetettem a felületet, hogy ne érje szó a ház 
elejét. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Andrást kérdezem, hogy mikor van pontosan lapzárta? 

Dékány András bizottsági tag:  30-án már pörög a nyomda, ha azt szeretnénk, hogy a szokott 
időben 3-áig kint legyen. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha helyet hagyunk neki, mert most nyilván lemennek a bizottsági 
ülések. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi Bizottság vizsgálja most ezt a 
kérdést.  Ha pozitív állásfoglalás van róla, akkor vélhetőleg a testületi ülésen át fog ez menni. 
Fönntarthatunk-e ennek egy helyet? Megy ez András? 

Dékány András bizottsági tag:  Nem valószínű. Fix megjelenéseket kötöttünk ki. Ehhez képest a 
nyomda az összes munkáját úgy állítja be, hogy a Hírmondónak ekkor van a futási ideje. Itt a 
nyomdának kell nagyon komolyan akkor pörögnie, de ezt én nem zárom ki. Meg kell kérdeznem, hogy 
van-e erre lehetőség. Ezt én ma tisztázom és tájékoztatlak benneteket. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag : Teljesen egyetértek Polgármester úrral, hogy aki ilyen 
területre szeretne pályázni, nem biztos, hogy a Hírmondót fogja forgatni, de ez is egy támadási felület. 
Ha lehetőségünk van rá, mindenképpen tegyük bele szerintem. A másik, hogy a pályázati feltételeknél 
a végzettség kiírásánál „felsőfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettség” szerepel, javasolnám, 
hogy tegyük egyértelművé. Legyen egyértelmű, hogy kimondottan felsőfokú iskolai végzetteknek szól 
ez a pályázati kiírás.   

Dékány András bizottsági tag:  Van-e életszerűen esély arra, hogy önmagában a testület úgy dönt, 
hogy nem is ír ki pályázatot. Mert akkor GAMESZ-t sem akar alapítani, semmit sem akar csinálni. Mert 
akkor azt tudom, hogy most be lehet tenni. Megelőlegezve. Ha a testület visszavonja, akkor 
megjelentetjük, hogy visszavonjuk a kiírást. 

Kmetty Károly polgármester:  Én úgy gondolom, hogy ha a tegnapi bizottsági ülés egyhangú 
támogatását veszem figyelembe és most a bizottság ugyanúgy támogatja ezt. Akkor, ha összerakom 
azokat a személyeket, akik a bizottsági tagként támogatták és hozzáteszem az én szavazatomat, úgy 
gondolom, hogy a javaslat valószínűleg elfogadásra kerül. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  A józanész ezt diktálja. Ez egy bizottsági döntés. Az illetékes 
szakbizottság döntése alapján, így döntött. Legfeljebb közzéteszünk egy hirdetményt, hogy 
érvénytelen, ha a testület úgy döntene.  

Kmetty Károly polgármester:  Akkor kerüljön bele, András. 

Dékány András bizottsági tag : Pályázatot hirdet, beadási határidők, minimális feltételek és részletek 
majd a honlapon. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Szerepel itt, hogy a vállalkozói tevékenység 30 %. Valaki hasára ütött és 
ezt mondta vagy készült becslés, hogy mi a célszerű. Én egy kicsit soknak tartom. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Tegnap kevésnek tartottuk, de a gyakorlat majd hozza magát. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Hogy hány % legyen, arról a korábbi egyeztetések alapján döntöttünk 
a 30 % mellett, tekintve, hogy ez egy induló dolog lesz, és hogy legyen egy korlátja annak, hogy első 
időben ne menjen csődbe a cég. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Számomra még az sem világos, hogy honnan kapja a GAMESZ a 
pénzét.  
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az Önkormányzat átadott pénzeszközként biztosítja a működést. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Pénzeszközt adunk át vagy valamilyen bevételekre feljogosítjuk? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Is-is. Jogosult lesz. A központi költségvetésből nem fog pénzt kapni, 
tőlünk fog kapni. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Nem a központi költségvetésből, hanem pl. ha a tornatermet ő adja 
bérbe vagy a gyermekétkeztetést ő csinálja, akkor a bevételeket is ő szedi?  

Kmetty Károly polgármester:  Igen. Hasonlóan szeretnénk működtetni, mint a veresegyházi 
GAMESZ. Az ottani igazgatóval is és a Dunakeszin működő szervezet vezetőjével is leültünk 
egyeztettünk, de a mi elképzeléseinkhez a veresegyházi áll közelebb. Ott így működik, hogy minden, 
aminek bevételi oldala van, hozzájuk jön.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az összes intézmény, épület üzemeltetése ott van náluk.  

Kmetty Károly polgármester:  Ők ezt úgy tudják fenntartani, hogy 280-an vannak a GAMESZ-ban. 
Ebben a dologban van potenciál. Mi egy lényegesen alacsonyabb szinten fogjuk ezt kezdeni, de 
nyilván az a cél, hogy próbáljon meg önfenntartó lenni és csökkenjen vagy ne kelljen mellé úgy 
forrásokat tenni, ahogy most a városüzemeltetésnél van. Ez egy távlati dolog.  

Kollár Sándor bizottsági elnök: Egyéb kérdése, hozzászólása van-e még valakinek? Kérdezném a 
bizottságot, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján az októberi Hírmondóban az igazgató 
álláspályázat kiírása megjelenhet-e? Aki a javaslatot elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő,  melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi Bizottságának 95/2015. (IX. 23. ) 
számú határozata az Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatói pályázatának 
Hírmondóban történ ő megjelenítésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága azt javasolja, hogy 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatói pályázati kiírása az októberi Hírmondóban is 
jelenjen meg.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Aki az előterjesztésben szereplő a GAMESZ alapításáról szóló  
határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi Bizottságának 96/2015. (IX. 23. ) 
számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. január 1. napjával megalapítja 
az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző…./2015. számú 
alapító okirat szerint. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéről. Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Aki az igazgatói  pályázati kiírásról szóló határozati javaslatot, - 
azzal a kiegészítéssel, hogy legyen egyértelmű, hogy felsőfokú végzettségű pályázó jelentkezését 
várjuk -  a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága 97/2015. (IX. 23.) számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó 
Szervezet igazgatójáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét 
képző pályázati kiírás szerint. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési szerv vezetői 
pályázatának kiírásáról. Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozás, pályázat kiírása  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek? Illetve 
az összegszerűségről talán egy-két mondatot, információt, hogy ha kapnánk. Az idei évben mennyi 
volt ez? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 600 ezer Ft. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ennyiben gondolkodunk jövőre is? Mert ez nincsen benne az 
előterjesztésben. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez a jövő évi pályázatról szól, illetve arról, hogy csatlakozunk-e vagy 
sem, a pénzügyi fedezetét a jövő évben biztosítani fogjuk-e. A Pénzügyi Bizottságnak erről tudnia kell, 
hogy majd lesz egy ilyen tétel a jövő évi költségvetésben.    

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Mert ezt gyakorlatilag mi döntjük el.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Sőt, az, hogy most csatlakozunk, nem jelenti azt, hogy aztán nekünk 
adni is kell. Dönthetünk úgy a későbbiekben, hogy még sem biztosítunk erre fedezetet, viszont a 
döntést most kell meghozni, mert október 1-jéig regisztrálni kell ebben a rendszerben. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  További kérdése, hozzászólása van-e még valakinek? Aki a 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el, melyet a bizottság 5 igen szavazatt al, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága 98/ 2015. (IX. 23.) számú határozata a B ursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozni kíván. Felkéri a 
polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat megküldésére és a Minisztérium által kidolgozott 
feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2015. október 5-ig a pályázat kiírására. Elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 

3. napirendi pont: Egészségközpont megvalósítása ma gánszféra bevonásával  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Dékány András bizottsági tag:  Az orvosok levele nem befolyásolja a szándékunkat? 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Tegnap az Ügyrendi Bizottságon az volt az álláspont, hogy a 
döntésnek ebben a stádiumában ez a levél, egyelőre nem számít. Majd a következő egyeztetések 
folyamán. Ebben a dologban a Pénzügyi Bizottságnak sincs még feladata. 

Dékány András bizottsági tag:  Még nincs dél, de már harangoztak. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Elfogadta a Parlament nem is olyan régen az adótörvények módosítását, 
amely 2016. január 1-től lép hatályba és abban benne van, hogy a testület mentesítheti őket az 
iparűzési adó alól. Az adórendelet felülvizsgálatakor lesz érdemes ezzel foglalkozni. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Itt van az a mondat, amire gondoltál. „Mivel az intézményben önálló 
orvosi tevékenység végzésére kerül sor, ezért a helyi adóról szóló törvény alapján adómentességben 
részesül.” Erre gondoltál. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Erre. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  De ki? Ez nem arra vonatkozik. Ez a bérbeadóra vonatkozik. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  A 2. pontban van?  

 



5 

Szántó Veronika bizottsági tag:  2. pont, 4. bekezdés.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Maga az épület is adómentes. A közfeladatot ellátó épület adómentes. Nem 
maga az orvosi tevékenység adómentes, hanem az épület és az ingatlan. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Itt még az orvosokról nem beszélünk. Józan paraszti ésszel viszont 
iparűzési adómentesség nem illeti meg a bérbeadót. Amennyiben magánszemély. Teljesen mindegy. 
Adót fizetnie kell majd a bevétel után. Ez derül ki belőle. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Mire vonatkozik ez a mondat?  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Építmény adóra vonatkozik.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Helyi adókra. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Értettem, helyi adókra. Építményadó alól mentes az épület, de iparűzési 
adót fizetnie kell a vállalkozónak. Annyi a megjegyzésem, hogy gondolkodjunk el az adórendelet 
módosításán.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ez egy komplexebb kérdés. 

Dékány András bizottsági tag:  Azt gondolom, hogy mivel az intézményben önálló orvosi 
tevékenységére létesítésére kerül sor, ezért a helyi adókról szóló törvény alapján adómentességben 
részesül. Az alany hiányzik. Ki részesül adómentességben. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: De most nem erről döntünk. A jegyzőkönyvben benne lesz, hogy 
szóban kiegészítettük, hogy az ingatlanra vonatkozik ez a mondat.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Egyéb kérdése van-e még valakinek?  

Lebek Péter bizottsági tag:  Még egy dolog, ami felmerült bennem, amikor olvastam az 
előterjesztést. Rengeteg a beteg és folyamatosan küzdenek az orvosok. Egyeztettetek-e velük, hogy a 
két körzet az elég lesz-e. Évek óta tervbe van véve a 3 körzet, most megépítjük 2 körzetre ezt az 
egészet. Ez ügyben mi a helyzet? 

Kmetty Károly polgármester:  Jogszabályi háttér, hogy milyen praxistartományban van egy orvosnak 
a lehetősége.  

Lebek Péter bizottsági tag:  Abban benne vannak? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem lépték túl. Az hogy egy 3. praxist létrehozzunk, az nem olyan 
egyszerű. 

Lebek Péter bizottsági tag:  Itt most nem a jogszabályról van szó. Évek óta halljuk, hogy sok a beteg 
és túlterheltek.  

Szabó István alpolgármester:  Én beszéltem velük erről és nagyon szívesen vállalnának kevesebb 
beteget, de a finanszírozási része nem elegendő. Ugyanezt mondta a Császi doktornő is. Nem tudják 
lejjebb adni. Felvetettem, hogy mi lenne akkor, ha leadnának a praxisukból „x” számot és mi 
kialakítanánk egy harmadikat. Akkor az Önkormányzatnak ki kellene fizetni ezt. Megkértem a Petrát, 
hogy számolja ki, hogy ez mennyi pénzt rónak ránk. Plusz mindent nekünk kellene létrehozni. Ez a 
gyerekorvosnál is mindig felmerül. Benne vannak ebben a keretben, de nem lépik túl. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Ha ez annyira feszítő probléma lenne, akkor azért az év 30 %-át 
nem lehetne egy orvossal levezényelni júniustól szeptemberig. Van-e még az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása valakinek? Aki a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el, melyet a bizottság 5 igen szavazatt al, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága 99/2015. (IX. 23.) számú határozata az E gészségközpont megvalósítása 
magánszféra bevonásával tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: 
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1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben 
szereplő feltételek, a csatolt szerződéstervezet alapján az egészségközpont kialakítása és 
bérlése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 123. §-a szerinti 
közbeszerzési eljárást bonyolít le. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolíttatására.  

Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

4. napirendi pont: A településrendezési eszközök fe lülvizsgálata  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Alapvetően ez egy szakmai kérdés. Erre megvannak a kompetens 
szakemberek. Ebben az előterjesztésben semmi féle olyan döntési helyzet nincsen, amely 
településfejlesztési szempontból képviselő-testületi vagy bizottsági hatáskör lenne. Itt alapvetően 
szakmai kérdések vannak. Én azt szeretném, hogy ha és amennyiben van hozzáfűzni való, akkor 
ezeket hallgassuk meg és utána tegyük fel a kérdéseket, amennyiben vannak. Még kérdezném azt, 
hogy a Forrás utcát külön tárgyaljuk? 

Kmetty Károly polgármester:  Szeretném, hogy ha külön tárgyalnánk. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Ahogy Sándor látja ezt a kérdést, ez így van. Egyszerűen törvényi 
kötelezettségünk volt behozni képviselő-testületi ülésre, mert az elfogadása a későbbiekben is a 
képviselő-testület kötelezettsége lesz. Bármennyire is szakmai anyagról van szó, ezt szakemberek 
oldották meg a mi közreműködésünkkel. Olyan szakemberek, akik nap, mint nap ezt végzik és 
folyamatos kapcsolatban állnak a különböző hatóságokkal. 

Dékány András bizottsági tag:  Engem lenyűgözött ez a gigantikus munka. Valóban szakmai kérdés, 
az én kompetenciámat meghaladja. Bízzuk a szakemberekre. Egyetlen egy kérdésem lenne. Amikor a 
Pest Megyei Kormány Hivatal mint a törvényességet felügyelő szerv azt mondja, hogy nekünk 
módosítani kell a helyi építési szabályzatot, mi azt mondjuk, hogy nem kell és itt világos érveink 
vannak. Itt mi fog történni? Ha mi még sem módosítjuk, ők ezt esetleg visszadobják? Amikor egy 
törvényességet felügyelő szervvel van szakmai vitánk, akkor mi történik? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Gyakorlatilag szakmai vita ebben a kérdésben már nem lehet, mert az 
utolsó egyeztetésünk a múlt héten lezajlott. Az az egyeztetés az arra szolgált, hogy mindenféle 
kifogást megtegyünk. Ezt az egyeztetést, ezt személyesen kell végrehajtani. Akik ebben bele 
kívánnak szólni, írásban nem is tehetik meg csak itt a helyszínen az egyeztető tárgyaláson meg kell 
jelenjenek. Ezeken az egyeztetett dolgokon kívül semmilyen más észrevétel nem érkezett, többek 
között törvényességi észrevétel sem.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Hogy kapcsolódik ez a Forrás utcához?  

Károlyfi Levente önkormányzati iroda:  Azért került bele ebbe az előterjesztésbe a Forrás utca is, 
mert az utca lakója a levelében megnevezte azt is, hogy a településrendezési eszköz módosításnál 
véleményként benyújtja, igaz nem tesz semmilyen olyan javaslatot, amelyet be kellene építenünk, de 
tekintsük úgy, ezért jogilag úgy kezeltük. Ezért került csak bele.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Világos csak a határozati javaslatból én nem olvasom ezt ki, hogy a 
bizottságnak mi az álláspontja. 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: A válaszok között szerepel a Forrás utcára történő utalás, amelyben 
leírtuk azt, hogy ez a kérdés nem tartozik a településrendezési eszközök módosításának sorába, 
annál az oknál fogva, hogy ez szimplán tulajdonjogi kérdés. Ahogy Levente is mondta, volt egy 
mondatrész a beadványban, ami miatt mi kénytelenek voltunk ezt betenni, akkor is, hogy ha ez nem 
tartozik ide.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  További kérdése van-e még valakinek? Aki a határozati javaslatot a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el, melyet a bizottság 5 igen szavazatt al, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 100/2015. (IX. 23.) számú határozata a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálat véleményezési szakaszában a partneri  egyeztetés során beérkezett 
véleményekr ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy határoz, 

a. hogy a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának véleményezése során beérkezett 
jogszabályon alapuló szakhatósági észrevételeket beépíti a településrendezési eszközökbe,  

b. hogy helyi építési szabályzatban az összes gazdasági és különleges övezetet bevonja a 
tetőhajlásszögekre vonatkozó előírás kivételei közé, 

c. hogy a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának véleményezési szakaszát, és 
partneri egyeztetését lezárja.  

Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

5. napirendi pont: Forrás utca rendezése 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel 
kapcsolatosan?  

Kmetty Károly polgármester:  Annyit hadd mondjak el, hogy amikor én belekeveredtem ebbe az 
ügybe, minden olyan lépést megtettünk, amire az önkormányzatnak lehetősége volt. Azt is elértük, 
hogy az egyház járuljon hozzá, hogy erre az útra, ha a közművek bemennek nyilván szolgalmi jogot 
fognak alapítani. El tudtuk érni azt, hogy a püspök úr jóváhagyta ezt a dolgot. Eddig tudtunk elmenni. 
Kisajátításról szó sem volt. Igyekeztünk segítséget nyújtani, nyújtottuk a kezünket és a karunkat 
akarják. Nem szabad nekünk abba belemenni, hogy kisajátítsuk ezt a területet. Idáig is nehéz volt 
eljutnunk. Nem szabad ebbe az irányba elmenni.  

Dékány András bizottsági tag:  Jegyző kollégánk szakmai véleményére vagyok kíváncsi. Azért a 
kisajátítás nem úgy van, hogy gondolunk egyet és kisajátítunk. Annak konkrét célja kell, hogy legyen 
olyan közfeladatok érdekében, amelyek állami vagy önkormányzati hatáskörbe tartoznak. Jól tudom? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  További kérdése van-e még valakinek? Aki a határozati javaslat 1. 
pontját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 101/2015. (IX. 23.) számú határozata a Forrás utca rendezésével kapcsolatban       

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 
kezdeményezi a Forrás utca területének kisajátítását és beavatkozó félként nem lép be a magánúton 
történő közműbekötések kialakításába, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:   Aki a határozati javaslat 2. pontját a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 102/2015. (IX. 23.) számú határozata a Forrás utca rendezésével kapcsolatban       

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Forrás 
utca karbantartási munkáit továbbra is elvégzi és gondoskodik az ingatlanok gépjárművel történő 
megközelíthetőségéről (feljárók kivételével), valamint a 123 hrsz-ú ingatlan előtti, a 125 hrsz-ú árok 
vízelvezetéséről. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat az út túloldalán elhelyezkedő, mocsár 
megjelölésű ingatlan tulajdonosaival. Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:   Aki a határozati javaslat 3. pontját a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi zottság elnöke határozati javaslatot 
terjesztett el ő, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensza vazattal és 0 tartózkodással 
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 103/2015. (IX. 23.) számú határozata a Forrás utca rendezésével kapcsolatban  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
határozatot, mely szerint: Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a 
megállapodás megkötésére, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

6. napirendi pont: Egyebek 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Van-e valakinek egyebekben kérdése? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kollár Sándor bizottsági elnök:  Én hangsúlyozom, hogy nem szeretnék vitát nyitni és nem is fogom 
hagyni, hogy elkezdjük tárgyalni és vitázni. Én csak egy jelenlegi állapotot szeretnék megismerni a 
helyiség bérbeadási üggyel kapcsolatban. Erről szeretne a bizottság kapni egy tájékoztatást, mert 
erről még hivatalosan nem kaptunk értesítést. Lehet hallani, hogy vannak feszültségek a településen.  

Kmetty Károly polgármestere:  Gyakorlatilag a legutolsó szabályzat van érvényben, ami szeptember 
1-től lépett életbe. Azért kellett ezt ilyen gyorsan meglépni, mert szeptembertől jöttek azok a 
szervezetek, magánszemélyek, akik az iskola helyiségeknek a bérbevételét szerették volna elindítani. 
Ezért voltunk lépéskényszerben és kellett nagyon gyorsan lépnünk. Az el kell mondanom, hogy 
gyakorlatilag a termek ezzel a bérleti díj fizetéssel is megteltek. A díjemelés ellenére van érdeklődés. 
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Nem bevételt akartunk generálni, hanem költséget akartunk 
csökkenteni.  

Kollár Sándor bizottsági elnök:  A pályán is ugyanez a helyzet?  

Kmetty Károly polgármestere:  Ott is ezt kellene csinálni, azonban bizonyos információk alapján nem 
teljesen így mennek a dolgok. Tekintettel arra, hogy nagyon bízom benne, hogy a GAMESZ létrejön 
január 1-jével, úgy gondolom, hogy újra át kell gondolni ezt is. Múltkor kint voltunk egy társadalmi 
munka után, láttuk, hogy lézengenek a fiatalok. Alig várták, hogy elmenjünk. Elmentünk fél 9 
magasságában és utána villanyfényes futballmeccset tartottak. Mi meg fizetjük az áramot. Ez így nem 
mehet. Aki nem hajlandó betartani a szabályokat, ki lesz zárva a területről. Amit most nem fizetnek be 
bérleti díjat, úgy gondolom, hogy jövő évben javaslom a képviselő-testületnek, hogy vegyék 
figyelembe. Mindennek van ára. 

Mivel több napirendi pont nem volt Kollár Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
a nyílt ülést 08.42 órakor bezárta, a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát.  

Kollár Sándor     Lebek Péter 

bizottsági elnök     bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 


