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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2015. január 20-
án, kedden 8:00-kor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  
 Benedek Éva bizottsági tag 
 Kollár Sándor bizottsági tag 
 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 
 Szántó Veronika bizottsági tag 
 Kmetty Károly polgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 
 Kiskuti Petra aljegyző 
 Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató 
 Kiszely Zoltán műszaki irodavezető 
 Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető 
 Tóth István Albona Kft. 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
1. Az Ügyrendi Bizottság munkatervének elfogadása 
2. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
3. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
4. A 2015. évi igazgatási szünet elrendelése 
5. Idősek nappali ellátására elvi megállapodás megkötése 
6. A Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 
7. Önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével 
8. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával 
9. Sportpálya helyiségének bérbeadása 
10. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
11. Egyebek 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság öt tagja van jelen, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Szántó 
Veronika bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 1/2015. (I. 20.) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. január 20-án 
8:00-kor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó Veronika bizottsági tagot kéri fel.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A napirendi pontok módosítására tennék javaslatot. 
Első napirendi pontnak a sportpálya helyiségének bérbeadásáról szóló napirendet javaslom, 
másodiknak az iskola tanteremhiányának kezeléséről szóló napirendet és egy új napirend felvételét 
javaslom, pályázati tanácsadó szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírás címmel. 

Aki ezekkel a módosításokkal a napirendet elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő 
a napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen sz avazattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  Ügyrendi Bizottságának 2/2015. (I. 20.)  
számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi 
Bizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat:  

1.. Sportpálya helyiségének bérbeadása 
2.. A Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 
3.. Az Ügyrendi Bizottság munkatervének elfogadása 
4.. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
5.. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
6.. A 2015. évi igazgatási szünet elrendelése 
7.. Idősek nappali ellátására elvi megállapodás megkötése 
8.. Önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

igénybevételével 
9.. Önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával 
10.. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 
11.. Pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírása 
12.. Egyebek 

Elfogadja.  

1. Napirendi pont: Sportpálya helyiségének bérbeadá sa 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Jelezték, hogy egy közösségi központot 
alakítanának ki a sportpályán, illetve kaptunk egy jegyzői észrevételt is. Az önkormányzat bérleti díj 
nélkül és rezsiköltség átvállalással Tóth Istvánék vállalkozásának kiadná ezt a klubhelyiséget, 
közösségi központ céljára. Szeretnének számítógépet és egy TV-t amit az önkormányzat vállalhatna 
át. 2 órától 9 óráig lennének nyitva. 

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Az önkormányzattal közösen gondoltam megvalósítani, látva az 
üresen álló helyiségeket az igényeknek megfelelően. A takarítást, rendben tartást átvállalnánk az 
önkormányzattól. Mindenkiben felmerült, hogy olyan mintha bérbe vennénk, de nem így indult. Nem 
ingyen vennénk bérbe, jelképes összeget hajlandó lennék fizetni érte. A bevételünk nőne, ki tudnánk 
termelni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ténylegesen egy közösségi központ lenne, nem 
pedig egy kereskedelmi egység.  

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Három egyesület van, ők is használhatnák ezt a helyiséget. 
Albérletbe nem adhatjuk, ez benne is van a tervezetben. Mi felelnénk mindenért, ami ott történik. 
Jelenleg a bent lévő felszerelés hiányos, például világítótestek hiányoznak. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Vegyük figyelembe, hogy a képviselő-testület az 
OBCSE-t bízta meg, hogy a gondnokolási feladatot ellássa. Így ez a kettő „üti egymást”.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tóth Istvánék csak a helyiséget szeretnék. Az OBCSE-vel van egy 
szerződésünk, mely a teljes gondnokságra vonatkozik. Amennyiben a testület odaadja az Albona Kft-
nek ezt a helyiséget, akkor az OBCSE szerződésébe bele kell írni, hogy kereskedelmi célból ezt a 
helyiséget a testület másnak odaadta. Nehogy felmerüljön olyan, hogy az OBCSE-n számon kérünk 
valamit, ami nem az ő feladata lenne. Azért adtuk oda a gondnoksági feladatot az OBCSE-nek, hogy 
költségtakarékosságot mutathassanak fel, gazdaságossá tudják tenni a sporttelep üzemeltetését. Ott 
nagyon magas közüzemi számlák voltak.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Az előterjesztésben 2016. december 31-e szerepel és úgy emlékszem, 
hogy 2015-ről volt szó, amikor korábban beszéltünk erről.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Valóban 2015-ről van szó. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Az OBCSE-s dolog másodlagos probléma, az elsődleges hogy döntse 
el a testület, hogy milyen feltételekkel adja oda ezt a létesítményt.  Kérdés, hogyan kezeljük a bérleti 
díjat és a rezsiköltséget. Amennyiben olyan konstrukciót tudunk meghatározni, ami mindkét félnek 
megfelelő, akkor létrejöhet megállapodás. Én a jelenlegi variációt, az önkormányzat részéről 
előnytelennek tartom, ebben a formában nem tudom támogatni. Semmiféle újabb információt nem 
tartalmaz az előterjesztés, például, hogy a település, önkormányzat mit kap ezért pluszban.  

Benedek Éva bizottsági tag: Egyetértek Kollár Sándorral, ebben a formában az önkormányzat is 
meg tudná oldani, amennyiben vennénk darts táblát, csocsó asztalt és felkérjük az OBCSE-t, hogy 
felügyeljen rá. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Amennyiben ilyet szeretnénk létrehozni, akkor azt a Művelődési 
Házban is megtehetjük. Jónak tartom, de abszolút üzleti alapon lenne korrekt. 

Szántó Veronika bizottsági tag : Kollár Sándor elmondta, amit én gondolok, tehát ha összeadjuk az 
önkormányzat havi kiadásait, akkor havonta az körülbelül 100-200 ezer forintot jelentene. Lesz ugyan 
egy közösségi tér és értelemszerűen a vállalkozó bevétele emelkedni fog. Nem tudom, hogy az 
önkormányzat milyen alapon választ ki egy vállalkozót, akit havi 200 ezer forinttal támogat. Az iskolai 
büfé esete lényegesen fontosabb, ott bérleti díjat kérünk. Ilyen alapon vissza lehetne az egészet 
fejteni.  

Tóth István Albona Kft. ügyvezet ő: Igen ez egyértelmű. Nekünk van egy érvényes bérleti 
szerződésünk. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Volt több vállalkozó, aki jelzett ilyen igényt? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem tudok róla. 

Benedek Éva bizottsági tag : Pályáztassuk meg. 

Szabó István alpolgármester: Akár az önkormányzat részéről is megoldható lenne az üzemeltetés. 
Így duplán fizetnénk.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Ha visszagondolunk az elmúlt évek tapasztalataira, akkor az is látható, 
hogy annak a büfének az üzemeltetése nem túlságosan nyereséges. Írtunk már ki pályázatot és 
igazából semmi értelme nem volt.  Ha van jelentkező, aki azt szeretné végezni és örömmel csinálná, 
akkor tárgyalásokat lehetne folytatni. Teljesen ingyenesen én nem tudom támogatni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Figyelembe kellene venni, hogy volt már több 
vállalkozó is, aki beleinvesztált, és mégsem érte meg nekik. Gondolom, hogy ezért is merült fel ez az 
ötlet, hogy rezsidíj és bérleti díj mentesen adjuk oda. Ha tudják vállalni, hogy egy minimális bérleti 
díjat fizessen az Albona Kft., akkor azt gondolom, hogy ezt így tudná támogatni a képviselő-testület. 

Kmetty Károly polgármester: Ebben az esetben azonban azt gondolom, hogy a beszerzési 
szabályzatunk értelmében meg kellene versenyeztetni.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Ez értékhatár alatti, havi 50 000 Ft alatti tétel. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha közösségi központról van szó, akkor nem szabad haszonról beszélni, 
mert alapvetően nem azért van, hogy bevételt hozzon akár egy vállalkozónak, akár az 
önkormányzatnak. Nem feltétlenül sportlétesítményről kell beszélnünk, hiszen a közösségi központ 
többről szól, mint a sport. Van egy élő szerződésünk az OBCSE-vel. Legyen akkor a helyiség a 
sportegyesületeké, tartsanak ott taggyűlést stb., felügyelje Csapó Károly.  



4 

Az OBCSE szerződését bővítsük ki. Azok az egyesületek, akik feladat ellátási szerződéssel 
rendelkeznek egyébként is ingyenesen használják. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Igen, ez elgondolkodtató. Hiszen mindenkinek a 
tervei között szerepel egy közösségi tér kialakítása a fiatalok számára. Azt, hogy az OBCSE ezt 
felvállalja-e, az egy újabb egyeztetést igényel. Azt érzem, hogy a bizottság nem igazán támogatná, 
hogy az Albona Kft. üzemeltesse.  

Szántó Veronika bizottsági tag : Javasolnám az OBCSE-vel felvenni a kapcsolatot, megkérdezni, 
hogy fenntartja-e az igényt a helyiségre. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 0 igen szavazattal, 4 ellenszava zattal és 1 tartózkodással nem fogadott el. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 3/2015. (I. 20.) 
számú határozata a sportpálya helyiségének hasznosí tásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Bartók Béla u. 48-as szám alatt lévő önkormányzati ingatlan klub helységét az Albona Kft. számára 
2015. december 31-ig térítés mentesen biztosítja. A helység rezsiköltségeit a Bérbeadó viseli. A TV és 
internet (Wifi) bevezetésének, a riasztó felszerelésének, üzembe helyezésének, a világítás 
korszerűsítésének költségeit Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által elfogadott 
szerződés tervezetet írja alá. 

Nem fogadta el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az új határozati javaslatban szerepeljen, hogy az 
OBCSE-val felvegyük a kapcsolatot? Hogy az önkormányzat az OBCSE által üzemeltetné a 
közösségi teret? 

Szántó Veronika bizottsági tag : Fenntartja-e a helyiség iránti igényét, amennyiben igen, a 
szerződését ezzel bővíteni kellene. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az új határozati javaslatot szavazásra bocsájtom. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 1 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 4/2015. (I. 20.) 
számú határozata a sportpálya helyiségének hasznosí tásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
úgy határoz, hogy egyeztetéseket kell lefolytatni az OBCSE-val és az egyeztetés eredményeképpen 
az előterjesztést a következő testületi ülésre el kell készíteni. 

Elfogadja. 

2. Napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános iskola tanteremhiányának kezelése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Több lehetőség is felmerült, a legjobb talán az 
óvoda épületének a bővítése, tornaszoba kialakítása, melybe ez az egy osztály kerülhetne. 
Valamilyen megoldást keresnünk kell. Harrach Péter országgyűlési képviselőnek már említettem a 
korábbi összejövetelen az iskola problémáját. Megígérte, hogy erre kiemelt figyelmet fog szentelni. 
Arra is gondoltam már, hogy lehet, hogy ez hátrány lenne a gyermeknek, hogy ha nem az iskolai 
életben vesz részt, hanem egy külön intézményben.  

Kmetty Károly polgármester : Balázsné Gyenes Ildikó meg tudod-e erősíteni, hogy szükség lesz-e 
erre szeptemberben, hiszen úgy került a testület elé, hogy „vélhetőleg”. Mennyire komoly a probléma? 

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató : A jelenlegi jelzések alapján probléma. Három negyedikes 
osztályunk van, négy másodikos  osztályunk van. Az alsó tagozatról már most kiszorul egy osztály. 
Jelenleg harmadikosok vannak a felső tagozat épületében. Két nyolcadikos osztály megy el és 
szeretnék három 5. osztályt indítani. Létszámbővítési lehetőség nincs. 
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Kmetty Károly polgármester: Tehát, akkor jelenleg is fennáll a probléma. 

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató: Igen, sajnos nagy a gond. Azonban további problémát 
jelent még az is, hogy az étkező is nagyon kicsi a gyermekek részére. 55-60 fős étkező 400 
gyermeket nem tud ellátni. A köznevelési törvény előírása szerint 16 óráig bent kell tartani a 
gyerekeket. Ez 2 év alatt 3 napközis csoport-emelkedést jelentett, erre pedig terem nincsen. Több 
osztálynyi gyerek van az aulában, rossz idő esetén. Konténeres megoldás is megfelelő lenne, mert 
azt az udvarunkra el lehetne helyezni, de utána az kevésbé lenne felhasználható. 

Kmetty Károly polgármester: A bizottságnak abban kellene döntést hoznia, hogy melyiket látja 
helyesebbnek a lehetőségek közül. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az étkezésre is ki kell majd térni, hiszen 
borzasztóan rossz a helyzet. Gondoltam olyanra, hogy a folyosóból elvenni területet az étkezőhöz. 

Szabó István alpolgármester:  Nagyon fontos az étkezést megoldani szeptemberig. Én az óvodai 
tornaszobát javasolnám, építési engedély is van rá. Másik gondolatom, hogy egy könnyű szerkezetes 
bővítést is lehetne eszközölni az étkezővel szemben az udvarra. Ennek a jogi hátterét meg kell 
teremteni. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A kalákás megoldás sem minőségileg és semmilyen 
szempontból nem megfelelő és még törvénytelen megoldás is. A könnyűszerkezetes megoldások 
nem feltétlenül olcsóbbak, mint a hagyományos szerkezet megépítése. Az iskolaudvarra az építési 
engedélyt úgy fogják kiadni, hogy ha eltérési kérelmet is benyújtunk, mert egy ilyen konténer nem felel 
meg a HÉSZ-ben leírtaknak, sem az országos szabályzatnak. Én körbejártam ezt a demográfiai 
kérdést, jelenleg problémát jelent a dolog, azonban azt is meg kell nézni, hogy a következő 
évfolyamokat mennyire fogja ez érinteni. Jelenleg 75 gyermek iskolaérett és 105 gyermek 
nagycsoportos, az azt jelenti, hogy jövőre 30 gyermek lesz. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Törekedjünk a megoldásra. Könnyűszerkezetes 
épület amennyiben jogilag megoldható, vagy a tornaszoba merült fel eddig. 

Kmetty Károly polgármester: Az előterjesztés most jelenleg az iskolai férőhelyről szól. Javaslom, 
hogy most ezzel foglalkozzunk. Tisztában vagyunk az étkező problémájával is, de erről most nem 
készült előterjesztés. Kérem, hogy most a tanterem problémáját tartsuk szem előtt. Ilyen mélységben 
az étkező problémáját nem gondolta át senki. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Sajnálom, hogy nem gondolta át senki, mert 
döntünk arról, hogy legyen egy tornaszoba, majd jön az étkezési probléma 1-2 hét múlva. Elindultunk 
egy úton és csak a felét járjuk be, hiszen a másik felét is meg kell majd oldani. 

Kollár Sándor bizottsági tag: A tornaszobára ne úgy tekintsünk, mint egy szükséges dologra, ami 3 
év múlva elbontásra kell, hogy kerüljön. Az óvodai tornaszoba már évek óta mulasztásos állapotban 
van az önkormányzatnak. Nem felel meg az előírt szabályoknak, hogy nincsen tornaszobája az 
óvodának. Sajnos nem úgy tűnik, hogy erre ki fognak írni pályázatot az elkövetkezendő években. 
Szabó Istvántól kérdezem, hogy nem volt világos számomra, hogy a kaláka megoldása a tanteremre, 
vagy az étkezőre vonatkozott? 

Szabó István alpolgármester : Tanteremre, de a másik megoldásban is működhet. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Azt gondolom, hogy az sem lesz sokkal olcsóbb, mint a 25 millió 
forintos tornaszoba. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Ezzel megoldódna az óvoda tornaszobájának a kérdése is. Így én 
mindenképpen az óvoda területén megépítendő tornaszobát támogatnám.  

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató: Évente 60-70 gyermek jön az iskolába, a születési arány 
éveken keresztül 100-105 volt. Olyan évet nem tudok elképzelni, hogy 30 gyermek jön. Összesen a 
495 gyermekből 20 gyermek a bejáró, de ők is olyan településről, mint például Váckisújfalu, ahol 
nincsen iskola. 

Szántó Veronika bizottsági tag: Mindenképpen az óvodai tornaszobát javaslom, hiszen szüksége 
van az óvodának is erre. 

Benedek Éva bizottsági tag: A tornaszobás megoldás lehet, hogy más problémákat is megold. Lehet 
napközis teremként is használni, illetve lehet, hogy a másik két osztályt is inkább az óvodában fogjuk 
ebédeltetni. Akkor már nem 25-tel nő az étkezők száma, hanem 50-el csökken. 
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Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató: A tornaszobának kell, hogy legyen kiszolgáló helyisége.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az előterjesztésben alternatívanként szerepelt a 
tornaszoba kérdése, valamint a konténer kérdése.  

Kollár Sándor bizottsági tag : A konténer kérdése szakmai szempontból alaposan körbe lett járva? 
Költségvetési szempontból talán a konténeres megoldás lenne kedvezőbb. Bárhogy döntünk, egy 
kényszer megállapodás lesz. A tornaszobát nem terveztük be, úgy terveztük, hogy pályázati pénzből 
valósítjuk meg. 

Szántó Veronika bizottsági tag: Kérdés akkor, hogy mikor kerül elénk a tornaszoba szükségessége 
az előírásoknak megfelelően. Mi történik akkor, ha 1,5 év múlva azt mondják, hogy a mulasztásos 
jogsértést követtünk el. Akkor már nem 25 millió lesz a költség. Érkezett-e már felszólítás? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Van egy határidő, amíg ezt biztosítani kell. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincs tudomásom arról, hogy bármilyen levél vagy jelzés érkezett 
volna az önkormányzathoz ezzel kapcsolatban. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Nem kaptam választ a kérdésemre a konténerrel kapcsolatban? 
Jártam már ilyen konténerekbe és úgy láttam, hogy ezek minden kényelemmel felszereltek. 
Foglalkozzunk a konténer kérdésével is. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Három céget kerestem meg a konténerekkel kapcsolatban, 
ezek bármilyen formában telepíthetőek, bérelhetőek. Egy tanterem 60 m2 körüli mérettel. Ez is lehet 
egy megoldás. Műszakilag megvalósítható, azonban ez ideiglenes megoldást jelent. A 
könnyűszerkezetes ház egy másik tétel, amit szintén megnéztem. Előnye, hogy gyorsabban 
megépíthető, mint a hagyományos szerkezet. Felvetődik az iskolaudvarnak a használata. 

Szántó Veronika bizottsági tag: A konténer udvarra való helyezésével csökkeni fog az udvar 
területe. Illetve szeretném megkérdezni, hogy van most 25 millió forintunk erre? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Igen ez fontos kérdés.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Csak tartalékból valósítható meg. 

Szoboszlai Józsefné élelmezésvezet ő: Jeleztem már korábban is azt, hogy katasztrofális gondok 
vannak az étkezésnél, hiszen 58 gyereket tudunk leültetni étkezni és 400 gyerek étkezik. Tehát 2 és 
fél óra alatt kell megebédeltetni 400 gyereket. Az elsős gyermekeket pedig nem lehet siettetni.  

Szabó István alpolgármester : Nem csak az elsős gyermeket nem lehet siettetni, hanem egyiket sem. 
Muszáj beszélni róla, még ha nincs előterjesztés róla, akkor is. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A gazdasági program sarkalatos kérdése, hogy fel kell állítani a 
prioritásokat.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Javaslom, hogy döntsünk. Aki a határozati 
javaslatban szereplő  A) variációt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 5/2015. (I. 20.) 
számú határozata iskolai tanteremhiány kezelése tár gyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat A pontját az alábbiak szerint:  

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időszakos 
tanteremhiány pótlását a központi óvodaépület tornaszobája megépítésével oldja meg. 

2.. A Képviselő-testület előzetesen biztosítja a 25.5 M forint előirányzati összeget, és Őrbottyán 
Város 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe a beruházási költséget kötelezően beépíti. 

Elfogadja. 

Benedek Éva bizottsági tag : Én annyit szeretnék még, hogy a kivitelezés során az érintettek 
véleményét is ki kellene kérni. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Óvodavezető asszonnyal folyamatosan egyeztetések történtek 
az óvodát illetően is. 

 



7 

Szabó István alpolgármester: Felém is érkeztek ilyen visszajelzések, lehet, hogy nem csak 
óvodavezető asszonnyal kellene egyeztetni, hanem akár a pedagógusok nagyobb körével is. Ha 
lehet, vonjuk be őket is.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki a határozat C pontjával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 1 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 6/2015. (I. 20.) számú határozata 
iskolai tanteremhiány kezelése tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: C./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
eljárásokat bonyolíttassa le.   

Elfogadja. 

3. Napirendi pont: Az Ügyrendi Bizottság munkatervé nek elfogadása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A munkatervben a májusi ülésről az Ügyrendi 
Bizottság második napirendjét javaslom kivenni.  

Szabó István alpolgármester: A korábbi javaslataim között szerepelt néhány gondolat, kérdezem, 
hogy gondolkodtatok-e rajta. Például a közterületen folytatott alkoholfogyasztással, dohányzással 
kapcsolatos szabályok vizsgálata. Az iskolai beléptető-rendszer, portaszolgálattal kapcsolatban, vagy 
a közlekedésbiztonsági javaslattal? Ezek is nagyon fontos dolgok, melyek a gyermekeinket érintik. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ebben nincsen benne, de van lehetőség a 
kiegészítésre.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A közbiztonsági koncepció felülvizsgálata vagy értékelése benne van a 
napirendi pontokban? Mert Szabó István által felvetettek mind beleférnének ebbe.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezt adott esetben bármikor napirendre lehet tűzni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Úgy gondolom, hogy a munka tervezése miatt, szükség lenne a határidőre. 
Egy beosztás mindenképpen hasznos lenne. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Az iskola és az óvoda közbiztonsági kérdése megint 
költségvetési kérdés lesz, hiszen ennek a területnek a közlekedésbiztonsága meg van tervezve, 
engedélyezve van. Tegnapi napon kaptam jelzést arra vonatkozóan, hogy még egy zebrának a 
kialakítása történjen meg. Tervezőktől kértem be árajánlatot, hogy a végleges megoldásban hová 
kerülhet a zebra, illetve, hogy ideiglenesen hová lehetne tenni, legalább addig, amíg ez a beruházás 
nem valósul meg. 

Szabó István alpolgármester:  Tavalyi év elején a Kiskuti Petrával beszélgettünk arról, hogy 
közbiztonsági alapot célszerű lenne létrehozni, azonban ennek utána kell járni, hogy milyen jogi alapja 
van. Jelentős összeg gyűlhet össze benne még akkor is, ha nem kötelező az alapba történő befizetés. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A közbiztonsági koncepcióval kiegészíthetjük a 
munkatervet akár a májusi ülésre is. 

Benedek Éva bizottsági tag : A helyi adóbevételek alakulását én kivenném. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Az iskolával kapcsolatban is, nem biztos hogy ezt a 
napirendi pontot nekünk kellett volna tárgyalni, de amennyiben lesz az óvodával megállapodás, úgyis 
elénk kerül. Ne legyen az, hogy mindig a második fázisban kapcsolódunk be. Ezért gondoltam a 
beszámolót is a helyi adóbevételekről, hogy tudja, tisztában legyen vele a bizottság. A közbiztonsági 
koncepciót betehetjük a 2. pontba. Aki ezzel a módosítással egyetért és elfogadja az Ügyrendi 
Bizottság munkatervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 7/2015. (I. 20.) 
határozata az Ügyrendi Bizottság munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés 
mellékletét képező 2015. évi munkatervét elfogadja.   
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4. Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfogad ása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Március 1-i hatálybalépéssel kell elfogadnunk. 

Benedek Éva bizottsági tag: A 4. fejezet 9. pontja alapján a 2014-es tervünket nem kellene 
törölnünk úgy ahogy van, vagy mindegy, mert úgyis elévült? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A közbeszerzési tervet minden alkalommal módosítani kellene, 
ez a törvényi előírás. A gyakorlatban ez megvalósíthatatlan, hiszen minden képviselő-testületi ülésen 
ezzel kellene foglalkozni. Amikor egy lényeges változtatás merül fel, akkor a módosításba eddig is 
átvezettük. Az új közbeszerzési törvény megalkotását ígérték május elejei hatályba lépéssel, ezzel 
szemben a mai napig nem történt semmi. A változtatások átvezetése már halaszthatatlan feladat.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki a közbeszerzési szabályzat módosítását 2015. 
március 1-jei hatályba lépéssel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 8/2015. (I. 20.) 
számú határozata a Közbeszerzési szabályzat módosít ása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-i hatálybalépéssel 
elfogadja. 

5. Napirendi pont: A közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 
évente egyszer közmeghallgatást kell tartania. Ez az időpont szeptember 9. 18:00 óra lenne. 

Szabó István alpolgármester: Az előterjesztésben leírtakkal egyetértek. Javasolnám azonban még 
egy vállalkozói fórum létrehozását is. Találhatunk olyan vállalkozókat, akik támogatnák a települést. 

Benedek Éva bizottsági tag: Én továbbra is javasolnám, hogy a  közmeghallgatás szeptember 11-
én, pénteken legyen. 

Kmetty Károly polgármester : A testületi ülések szerdánként vannak  

Kollár Sándor bizottsági tag : Sok minden szól a péntek mellett, de ellene is. Szerencsés lenne 1-2 
hónappal eltolni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Aki egyetért azzal a módosítással, hogy a 
közmeghallgatás 2015. szeptember 11-e péntek 18:00 óra legyen, kézfelemeléssel szavazzon.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 9/2015. (I. 20.) számú határozata a 
közmeghallgatás id őpontjának módosításáról: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy a 
közmeghallgatás időpontja: 2015. szeptember 11-e péntek 18:00 óra legyen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki ezzel a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 10/2015. (I. 20.)  
számú határozata a közmeghallgatás id őpontjának és napirendjének meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi 
közmeghallgatás időpontja: 2015. szeptember 11. péntek 18.00 óra, napirendje:  
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• Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásoktól eltelt egy év munkájáról 
• A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója 
• Lakossági észrevételek, javaslatok 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelően a közmeghallgatást hívja össze. 

Elfogadja. 

6. Napirendi pont: A 2015. évi igazgatási szünet el rendelése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Igazgatási szünet alatt van olyan kolléga, aki bent 
tartózkodik a hivatalban. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen, szinte mindig van olyan, akinek határidős feladata van, de 
ügyfélfogadás nincs. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki a határozat javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 11/2015. (I.20.) 
határozata a 2015. évi igazgatási szünetek id őpontjának meghatározásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: 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 távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

2015. április 2. - 2015. április 8. között  4 munkanap 

2015. július 13. - 2015. július 17. között  5 munkanap 

2015. december 28. - 2015. december 31. között  4 munkanap 

Összesen: 13 munkanap 

Elfogadja. 

7. Napirendi pont: Id ősek nappali ellátására elvi megállapodás megkötése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Hol lenne helyileg? 

Szabó István alpolgármester: Béke utca végén. Fás, tavas területen. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ez egy bentlakásos intézmény, mely idősek nappali ellátására is alkalmas. 
Amennyiben megkapja a működési engedélyt, akkor kezdhetjük meg a részletes egyeztetéseket, azt, 
hogy milyen feltételekkel nyújtanák ezt az ellátást. A doktor úr együttműködésre kész volt.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ezt előrelépésnek tartom.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: 16 apartman van abban az épületben. A doktor úr helyi 
munkaerőt alkalmazna, tudomásom szerint már sokan meg is keresték őt. 

Szabó István alpolgármester : Mennyiben fog ez kerülni az önkormányzatnak? Elvi döntést kell 
hoznunk, de mennyire éri meg? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Igyekszünk úgy tárgyalni, hogy megérje. Azért rövid az elvi megállapodás 
terjedelme, mert amennyiben hosszabban taglalnánk, jogilag már előszerződésnek minősülne. Ez egy 
elvi megállapodás, amely a szándékon és a határidőn kívül semmi mást nem tartalmaz.  

Benedek Éva bizottsági tag : A hármas pontban szerepel, hogy tájékoztassa az önkormányzatot 
azonnal, amikor megkapja a működési engedélyt, én beírnám azt is, hogy meghiúsulás esetén is 
jelezzen. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Tavaszra várható a működési engedély. 

Benedek Éva bizottsági tag : Ki lesz a fenntartó? 
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Kmetty Károly polgármester: A nappali ellátás kiegészítő dolog lesz. Német osztrák területről 
jönnének lakók. Én beszéltem pár hónapja a doktor úrral, szívesen látja a látogatókat is, ha valaki 
kíváncsi lenne rá. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki az elvi megállapodás megkötésével egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 12/2015. (I. 20.)  
számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzata által kötelez ően ellátandó id ősek nappali 
ellátására elvi megállapodás megkötésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testület Ügyrendi 
Bizottsága úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja által előírt idősek nappali ellátására a HARASZTY-PONT 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal elvi megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képző elvi megállapodást aláírja.  

Elfogadja 

8. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás igénybevételével 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Jól értelmeztem, hogy egy lakossági fórum kerülne 
összehívásra? 

Kmetty Károly polgármester: Volt róla szó, hogy februárban tartanánk egy lakosságpolitikai fórumot, 
ahol tájékoztatnánk a lakosokat arról, hogy útépítésre források előreláthatólag nem lesznek, ezért 
magunknak kellene megoldani a helyzetet. Ehhez lakossági hozzájárulás kell. A 320 ezer forint 
hozzájárulás csak érzékeltetés szempontjából került bele. Amit az önkormányzat mögé tud tenni, az 
az LTP-s konstrukció. Törvényi lehetőség, hogy ha az utca 2/3-a hozzájárul, akkor annak a maradék 
1/3-nak tűrni kell.  

Szabó István alpolgármester: Egyetértek azzal, hogy ebben az irányban kellene elindulnunk, 
azonban a kiindulási összeget magasnak tartom. A maradék 85%-ot miből teremtenénk elő? Az LTP-t 
mindenféleképpen javasolnám, hiszen anélkül semmiképpen nem működőképes a dolog. 
Megtakarítás szempontjából javasolnám a „saját” megoldást. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Jó lenne tisztázni, hogy az LTP konstrukció mit jelent mind a 
lakosoknak, mind az önkormányzatnak. Jelenleg az a probléma, hogy nincsen pénz útépítésre. Ha 
valaki köt egy LTP szerződést, attól még nem lesz pénz, csak 10 év múlva. Lakosokban ne keltsünk 
hiú ábrándokat, hogy az LTP milyen jó.  

Kmetty Károly polgármester: Az adott utca lakossága megköti a szerződést, akkor a banknak az 
egy fedezet, hogy a pénz megvan. Ezt a fedezetet a bank tudja biztosítani. Nem kell megvárni, hogy 
az LTP-s szerződések lejárjanak. Nagyobb gondnak látom a 85%-ot megteremteni.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Azért nem épültek eddig sem utak, mert ennek óriási költségvetési 
vonzatai vannak.  

Benedek Éva bizottsági tag: Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha az utat és a járdát 
kettéválasztanánk, tehát út-árok és a járda. A járdával kezdenénk először, hiszen jóval kisebb 
összegről lenne szó.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A lakosoknak igazából a járda a problémája.  

Szántó Veronika bizottsági tag: 9:51 perckor elhagyta a termet, a bizottság négy fővel van jelen. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Benedek Éva felvetésén Polgármester Úrral gondolkodtunk 
már. Ez hosszú időre lenne tervezve, de ha út készítésére kerülne a sor, természetesen felbontásra 
kerülne. Ennek a műszaki megoldása lehetne akár az is, hogy egyforma szintre hozni a földet és egy 
vékony aszfaltszőnyeggel végigteríteni. Végleges járdát út nélkül megépíteni olyan, mint a 
csapadékvíz csatornát út nélkül. Az LTP valóban nem tökéletes megoldás. Jelenleg van utca, mely 
készpénzfizetéssel azonnal hozzá tudna járulni. A 320 ezerrel kapcsolatban csak a nagyságrendről 
van szó.  
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Amennyiben kevesebbet, például 50 000 Ft-ot szabnánk ki, akkor minden utca utat akarna építeni. A 
nagy összegnek van olyan szándéka, hogy végiggondolják az emberek, hogy milyen 
nagyságrendekről van szó. 

Szántó Veronika bizottsági tag 9:53 perckor visszaérkezett, a bizottság 5 fővel van jelen.  

Szabó István alpolgármester: Egyetértek azzal, hogy tisztában legyenek az emberek, de kérjük ki a 
véleményüket. Induljon el egy beszélgetés, információ-áramlás. Martaszfaltos útnak minőségileg nem 
biztos, hogy értelme van. A járdát nagyon jó ötletnek tartom. Fontosnak tartom, hogy a megépült utcák 
is be legyenek vonva a hozzájárulás költségeibe. Prioritás kellene a csapadékvíz elvezetéses 
utcáknak, hiszen tönkre fognak menni a csatornák. Azért fontos az LTP, mert nem ijednek meg az 
emberek.  

Kollár Sándor bizottsági tag: 15%-ról beszélgetünk továbbra is. A lakosoknak ezt is látni kell. 
Őrbottyánban útépítés addig nem lesz, amíg az állam támogatást nem biztosít. A tornaszoba 
építésének a költsége a 25 millió forint, ez az Óvoda utca építésének költsége, nagyságrendileg. Ha 
elköltjük a rendelkezésre álló pénzeket, „hangulatjavító” dolgokra, ki fogunk fogyni a pénzből. Sajnos 
ezt fel kell vállalni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A lakosoknak el kell ezeket mondani a fórumon. 
Nagyon felkészültnek kell lenni. Ráadásul csak 15%-ról beszélünk. Az LTP mégiscsak egy lehetőség, 
annak, aki minimálbérből él.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Attól, hogy fizetik a 3000 Ft-os LTP-t, attól még nincs előttük utca. A 
15%-ot is hitelfelvétellel kell kiváltani, és hol van még a 85%? 

Benedek Éva bizottsági tag: Azt látjuk, hogy önerőből, ha felveszünk hitelt, akkor maximum két utcát 
tudunk építeni. Van továbbá két kötelező utca. Ez esélytelen. 

Kmetty Károly polgármester: A Táncsics utcával és a Dózsa György utcával kapcsolatban van egy 
olyan elképzelés, hogy, ha az idei évben el tudunk számolni a Víziközmű Társulattal, akkor abból az 
egyik utcát meg tudjuk építeni, ez 45-47 millió forintról szól.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Az Esze Tamás utcának a vízelvezetése elkészült, van egy szakasza a 
Rákóczi utcától az első 3 ingatlan. Esőben gyalog nem lehet közlekedni. Reális esély a felújításra 
nincs, viszont az első 3-4 ingatlan előtt önerőből is elkészülhetne. Ezzel a vízelvezetés és a gyalogos 
közlekedés megoldódna. Az idei költségvetésbe is megfontolandónak tartanám. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Van-e értelme a 320 ezer forint feltárásának? 
Hiszen önkormányzati részről nincs rá fedezet. 

Szabó István alpolgármester: Én pont ezért mondom azt, hogy az önkormányzat hozzon létre 
vállalkozást, hiszen erre van lehetőségünk. Bizonyítottan sokkal kevesebbe kerül a saját magunk által 
előállított anyag, azt gondolom, hogy ebbe még a lakosság is partner lehetne. Én ebbe az irányba 
próbálnék elmenni. Ez nem városi állapot, ami jelenleg az utakon van, valamit tennünk kell. 

Kollár Sándor bizottsági tag : István te vagy az alpolgármester. Mondhatjuk azt, hogy legyenek itt a 
javaslatok, lássuk. Azzal, hogy mondod, attól még ugyanúgy nem lesz útépítés.  

Szabó István alpolgármester: Próbálom, ha más nem legalább szóban, hátha sikerül. 

Kmetty Károly polgármester: Ennek az előterjesztésnek egy figyelemfelhívó jelentősége lenne, 
hogy a lakosok is lássák azt, hogy mibe kerül az útépítés. Ismertetni kell a lakosokkal, hogy milyen 
magasak a költségek. Látogatást teszünk a napokban egy olyan városba, ahol - István felvetésére 
vonatkozóan – megnézhetjük, hogy hogyan működik ez az alternatív megoldás. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A fórumot használjuk tájékoztatásra. Nem a 320 
ezer forinttal kellene a lakosság elé állni, hanem a terveinket kellene elmondani és meg kellene 
hallgatni a véleményeket, hiszen a lakossági fórum az együtt gondolkodásról kellene, hogy szóljon, 
nem tények közléséről. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Azt gondolom, hogy, ha a prioritásokról beszélünk, akkor 
vannak olyan feladatok, amelyek kötelezővé váltak, például Bajcsy-Zsilinszky utca, Esze Tamás utca. 
Ez az előterjesztés az én szemléletemet és műszaki javaslataimat fedi. Egyetlen települési képviselő 
nem tett fel ezzel kapcsolatban kérdést. Egy bizottsági ülés alkalmatlan arra, hogy minden gondolat 
végig legyen beszélve. Én azon az állásponton vagyok, hogy a lakosságot tájékoztatni kell. 
Emlékezzünk rá, hogy 10 évig készültünk rá, hogy a csatornára meg fogjuk kapni a támogatást, majd 
hirtelen megkaptuk a 6 milliárdos támogatást és nem voltunk felkészülve rá. Amennyiben véletlenül 
mégis kapnánk 2 milliárd forintot útépítésre, nem leszünk rá felkészülve.  
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Ne a lakosság döntsön, hogy mennyi legyen a hozzájárulás összege, hanem azt a képviselő-
testületnek kell eldöntenie, hiszen a lakosság akkor úgy fog dönteni, hogy 0 forint legyen. Fontos 
lenne a beszélgetés erről ülésen kívül is. Gondolatokat szeretnék felvenni, amivel segíteni szeretném 
a képviselő-testület munkáját. Ha nem valósítjuk meg, nem megyünk elé ennek a dolognak, akkor 
eleve azt fogja mondani a lakosság, hogy már megint nem foglalkoznak az utakkal. Foglalkozzunk 
vele, menjünk és tegyük eléjük, hogy nem lehet megoldani, mert nincs rá pénzünk, vagy milyen más 
alternatívák vannak még. Meg kell mondani, hogy gondolkodik rajta a képviselő-testület.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslatot úgy módosítanánk az első mondatnál, hogy 
pontot kellene tenni az élni fog az útépítési érdekeltség hozzájárulás beszedésének lehetőségével. 
Adott esetben nem sokkolni a köztudatot a 320 ezer forinttal, hanem a szóbeli tájékoztatón elmondani, 
hogy készültek számítások és számoljanak azzal, hogy ez körülbelül 320 ezer forint lesz. Egyetértek 
Kiszely Zoltánnal, tudatosítani kell, hogy ez milyen költséggel jár, illetve, hogy ez az összeg is csak 
15%, tehát a 85%-ot oda kell még tenni. 

Szántó Veronika bizottsági tag: Szerintem is mindenképpen forintosítani kell, az emberekben. 
Nincsenek a lakosok tisztában azzal, hogy milyen költségei vannak egy útépítésnek. Mindenképpen 
tudatni kell a lakosokkal a költségeket. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A határozati javaslatot fogadjuk el  úgy, hogy pontot 
teszünk a beszedésének lehetőségével után, és hagyjuk el a 320 ezer forintot.  Aki egyetért az alábbi 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze: 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 13/2015. (I. 20.)  
határozata önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
igénybevételével tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot, mely szerint: 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útépítési beruházások 
megvalósítása során élni fog az útépítési érdekeltségi hozzájárulás beszedésének 
lehetőségével. 

2.. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy szervezzen lakossági fórumot a lakossági hozzájárulás 
módja, ideje, ütemezése koncepciójának kialakításáról. 

3.. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy készítsen előterjesztést a kapcsolatos szabályozás 
megalkotásáról. 

Elfogadja. 

9. Napirendi pont: Önkormányzati beruházások megval ósítása a magánszféra bevonásával 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A köz- és magánszféra együttműködésére 
alapoznánk a bölcsődei ellátást. A Rákóczi utca 98. szám alatti ingatlanról van szó.   

Benedek Éva bizottsági tag: Az éves bérleti díj 10 millió forint lenne. A bölcsődének nem feltétlenül 
kell a főúton lennie. A kiválasztás a beszerzési szabályzat alapján kellene, hogy történjen. 30 millió 
forintból az önkormányzat is tudna ingatlant vásárolni, valamelyik utcában. Ez 3 éven belül megtérül, 
ha jól számolok és van egy saját ingatlanunk, amit bölcsődeként üzemeltetünk.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: 225 millió forintos költségvetést nyújtottunk be egy bölcsőde 
megépítésére. Az adott ingatlanon valósulna meg egy új bölcsőde építése, magánbefektető részéről. 
Megkereste az önkormányzatot egy magánszemély, aki bármilyen célra ezt megvalósítaná. Ez 
mindenféleképpen közbeszerzési dolog, mert 4 év összevonási kötelezettség van, szolgáltatást 
vásárolunk. Az előterjesztésben az elvről van szó, véleményem szerint meg kellene próbálkozni ezzel 
a konstrukcióval. Körülbelül 400 m2 bölcsőde épületnek a megvalósítása során a bekerülési költség. A 
vállalkozó számára ez egy befektetés. Ugyanakkor megoldaná a bölcsőde kérdésének a problémáját. 
Amennyiben a testület azt mondja, hogy lépjünk tovább ebben a kérdésben, akkor továbblépünk. 
Amennyiben nem támogatja a testület, akkor tájékoztatjuk a vállalkozót, hogy az önkormányzat nem 
kíván ilyen konstrukcióba belemenni.   

Szabó István alpolgármester: A körülbelül 400 m2 mennyi gyermek elhelyezésére elegendő? 
Történt-e felmérés, hogy mekkora igény van a bölcsődei szolgáltatásra? A jelenlegi két családi 
napközit valószínűleg tönkretenné, bár az előterjesztésben olvastam, hogy a bölcsőde is lehet fizetős.  
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Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Darabszámos felmérés nem áll rendelkezésünkre. Három 
napközis bölcsőde volt a településen, most már csak kettő van, de nem azért, mert nem lett volna rá 
szükség. A fiataloknál probléma a gyermekek elhelyezése. A családok nagy része nem tudja családon 
belül megoldani a gyermek elhelyezését. A fizetőssé tétel lehetséges, ez településpolitikai kérdés. 
Amennyiben jól emlékszem, a bölcsődében 1 csoportban 8 gyermek helyezhető el, ez azt jelenti, hogy 
a 400 m2 gyakorlatilag 4 csoportot jelentene.  

Kollár Sándor bizottsági tag: 10 000 lélekszám felett kötelező a bölcsőde. Ettől függetlenül 
mindenképpen támogatnám, amennyiben megfelelő konstrukciót találunk rá. Kérdésem, hogy 
amennyiben az önkormányzat működtet egy ilyen létesítményt, a költségvetés biztosít-e valamilyen 
normatívát a működtetésre. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Van bölcsődei ellátásra normatíva. 

Kollár Sándor bizottsági tag: A bérleti díj egy része központi normatívából érkezik? Kapunk 
normatívát, vagy nem kapunk normatívát? 

Szabó István alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ez a bérleti díjba nem fér bele. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Nem fér bele, de mennyit kell hozzátenni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Biztosan hozzá kell tenni.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Egyetemek is épültek így, de az ilyen beruházások általában a 
közszféra szempontjából negatívan zárultak. Fontos kérdés, hogy milyen normatívákat fogunk tudni 
ebből éves szinten lehívni. 

Szabó István alpolgármester: Én is ezt kérdeztem volna, hogy az ellátásra van-e pénzünk, illetve 
abból a normatíva mennyit fedez. Azt gondolom, hogy a bérleti díjat az önkormányzatnak kell 
kigazdálkodni. A bölcsődére igény van, a kérdés, hogy milyen számok vannak mögötte? A tervezői 
programról kérdezném Kiszely Zoltánt, hogy mindent tartalmaz-e, útmutatás-e nekik? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Kollár Sándornak abban a PPP-s konstrukciókban igaza van. 
Nem lenne szabad engedni ezeket a konstrukciókat. Azonban előterjesztésben is leírtam, hogy ez 
nem egy PPP-s konstrukció klasszikus változata. Itt az önkormányzat jogilag bérelné ezt az épületet. 
Mindig a befektetőé maradna, nem érdeke a rossz minőségű anyagok használata.  

Kollár Sándor bizottsági tag: Azért nem is PPP, hiszen ott a futamidő végén, visszakerült az 
érintetthez. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Mindenféleképpen, ha közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk, 
akkor a tervezési program összeállítása a Polgármesteri Hivatal műszaki személyzetének 
segítségével a képviselő-testületnek a feladata lenne. Lehet benne kikötéseket tenni az építési 
anyagok tekintetében is, ugyanakkor mondhatja a befektető, hogy akkor a bérleti díj 1 milliárd forintba 
fog kerülni. Ebben az esetben a kérdés csak annyi, hogy haladjunk-e ezen az úton, vagy ne haladjunk 
ezen az úton. Polgármester úrnak erre a megkeresésre válaszolnia kell.   

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem értem. Arról beszélünk, hogy mi bérleti díjat fogunk fizetni, akkor erre 
nem igénylünk normatívát, hiszen a feladatot nem mi fogjuk ellátni. Lesz egy nem állami fenntartású 
bölcsőde, amit ez a magánszemély tart fenn. Nem szolgáltatást vásárolunk, mi kérünk engedélyeket. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Előterjesztésbe benne van, hogy ő megépíti a mi elvárásainknak 
megfelelően bölcsődére vonatkozóan az épületet. Utána mi fogjuk üzemeltetni, tehát minden mást 
nekünk kell biztosítani. Nem önkormányzati tulajdonban lesz a bölcsőde épülete, hanem a vállalkozó 
tulajdonában. A testületnek olyan döntést kell hozni, hogy akar-e bölcsődét vagy nem, mert 
elképzelhető, hogy 3 hónap múlva pályázat kerül kiírásra bölcsőde építésére. Mindenkinek a 
választási programjában benne volt, hogy bölcsődét szeretne Őrbottyánban. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A 2015-2020 kompetencia programban be van téve nekünk 
egy előzetes pályázat bölcsőde építésére.  

Kollár Sándor bizottsági tag: A pénzügyi és az egyéb feladatok mellett a Humánügyi Bizottságnak 
van legalább ekkora jelentősége, hogy arra valamiféle iránymutatást kapjunk, hogy amennyiben ez a 
konstrukció elindul, akkor ez hány gyerek ellátását teszi lehetővé. Ez könnyen meghatározható, 
hiszen tudjuk, hogy hány férőhelyes a bölcsőde. Kérdés, hogy ez hány %-a a valós igénynek. Ha 10 
millió forintért ezt meglépjük, és a valós igények 5%-át kielégítjük, akkor több kárt csinálunk, mint 
hasznot.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia elnök: Olyanról is tudok, akinek a gyermeke liszt érzékeny, melyet az 
állami bölcsőde nem tudott megoldani, ezért magánbölcsődébe jár a gyermek. Itt lesz a bölcsődénk, 
amire nem lesz kapacitása az élelmezésnek, és hozatjuk az ételeket.  

Kiskuti Petra: Ez kötelező, hiszen kötelező gyermekétkeztetési feladatot látunk el. Jogszabálysértés 
történne, ha az ilyen gyermek elutasítást kapna. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia elnök: Mégis elviszik magánbölcsődébe, tehát nem hiába telik meg a 
magánbölcsőde.  

Benedek Éva bizottsági tag: Van-e lehetőség arra, hogy a jelenlegi magánbölcsődékkel 
szerződéses viszonyt kialakítsunk? Abból a szempontból is, hogy lássuk milyen az igény.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Ebből milyen előnye származik az önkormányzatnak? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ezt nem lehet véglegesen felmérni, hiszen nem csak őrbottyáni gyermekeket 
vehet fel. Amennyiben lesz Őrbottyánban bölcsőde, a szomszédos településekről már jönni fognak 
jelentkezők. A tényleges igényt családi napközi szempontjából nem fogjuk tudni lemérni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ne feledjük, hogy mennyit kell egy családi napköziben fizetni egy 
gyerek után és adott esetben mennyit kell majd az általunk fenntartott bölcsődében fizetni.  

Benedek Éva biztossági tag:  Arra gondoltam, ha arra le tudjuk a normatívát kérni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A vállalkozónak ez nem érné meg. 

Szabó István alpolgármester: A családi napközit úgy említeném, hogy a 10 millió forintot a két 
családi napközi fejlesztésére szánni, ez lehet, hogy kevesebbe kerülne. Nem mi támogatnánk 
anyagilag. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Azt viszont csak saját költségből, arra normatívát nem kérhetünk, hogy 
támogatunk egy családi napközit.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Ez nem állami bölcsőde, hanem egy bérelt helyiség.  

Kollár Sándor bizottsági tag: A 220 millió forintos bölcsőde hány férőhelyes? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Nagyságrendileg, körülbelül 10-15 csoportot lehetne 
elhelyezni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Mekkora igény van erre? Lehet, hogy csak 30-40 
gyerek lesz. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A szülő lehet, hogy a kisebb létszámú bölcsődét fogja választani az óvoda 
helyett. Az óvodának is könnyebb lenne, ha nem kellene annyi csoportot elhelyeznie. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Arról kell döntenünk, hogy kívánunk-e 
magánbefektető bevonásával bölcsődét létrehozni. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Véleményem szerint a határozati javaslatot el lehet fogadni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A részletek kidolgozása csak ezután kezdődik.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A vállalkozó nyitott bármilyen önkormányzati intézmény 
megépítésére. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha arra nagyobb igény van, lehet közösségi központot létrehozni. 

Szabó István alpolgármester: Ezt az illetőt én inkább az iskola építésébe vonnám bele.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Bölcsőde esetén kérhetünk bérleti díjat, de ezt egy iskola esetén 
hogyan teszed meg? 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A magánszemély nem máshova szeretne befektetni, neki ez a 
telke van, és itt szándékozik valamit véghezvinni.  

Szántó Veronika bizottsági tag: Azt gondolom, hogy kezdjük el vele a tárgyalásokat. Túlságosan is 
luxusnak tartanám, hogy kategorikusan nemet mondjunk. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: A vállalkozó várja a választ, hogy hozzákezdjen-e ehhez a 
konstrukcióhoz. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az elvet döntsük el és a célt határozzuk meg. 
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Kmetty Károly polgármester: Ha az a döntés születik, hogy érdekel minket a dolog akkor meg kell 
mondjuk neki, hogy mit szeretnénk ott építtetni, például egy bölcsődét. A bölcsődéhez minden adott 
lenne az új óvoda épületében, erről kértük ki a Pro Régió véleményét. Kell egy másik alternatív 
javaslat, olyan ami nem bölcsőde. Jelenleg viszont nem látok többet, mint bölcsőde, és úgy érzem, 
hogy egy ilyen konstrukcióhoz ez kevés. Legyen ott például egy mozi, csak ötletként. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Figyelembe kell azt is venni, hogy a védőnői 
statisztikák szerint csökken a gyermekek létszáma. 

Szabó István alpolgármester : Most megint emelkedik a gyermekek száma, 60-80 körül van. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A 2. osztályban nem azért van olyan sok gyermek, mert annyian 
születtek, hanem mert úgy változott a törvény. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Ha már felmerült az étkeztetés problémája, akár fel lehetne 
vetni azt is a vállalkozónak, hogy bölcsőde helyett egy melegítő konyhás étkező legyen, amit esetleg 
át tud majd alakítani étteremmé, ha felmondjuk a bérleti szerződést.  

Kollár Sándor bizottsági tag: A mostani melegítőből pedig lehetne étkező. Amennyiben az 
előterjesztés 2. pontjáról döntünk, akkor azzal előre megyünk. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ne szolgáltatás kialakításáról beszéljünk, hanem 
egyéb koncepcióról. 

Kmetty Károly polgármester: Javaslom, hogy a bizottság hozzon döntést arról, hogy tudja támogatni 
az elgondolást, de konkrétan a témáról ne szülessen döntés. 

Szabó István alpolgármester : Egy melegítő konyha lenne, akkor az iskolából kikerülne az 
étkeztetés. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Kivehetnénk a határozati javaslatból, hogy 
bölcsődei szolgáltatásnak helyt adó építmény, hanem egyéb szolgáltatásnak helyt adó építmény. 

Kmetty Károly polgármester: A bölcsődei szolgáltatást kivenném. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Nem biztos, hogy a befektető várni fog augusztusig ezzel a 
felajánlással. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ez egy bölcsődei irányvonal volt. Nem kell 
márciusig várni, hanem meg kell mondani, hogy bölcsődét nem, de beszéljük át a lehetőségeket. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki a módosított javaslattal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 14/2015. (I. 20.)  
számú határozata önkormányzati beruházások megvalós ítása a magánszféra bevonásával 
tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
önkormányzati feladatellátás érdekében, az annak helyt adó építményt magánbefektető bevonásával 
kívánja megvalósítani. Felkéri a Pénzügyi és a Humánügyi Bizottságot, hogy a tervezett szolgáltatás 
kialakításáról, módjáról szervezeti felépítéséről, a férőhelyek számáról, tervezett költségeiről stb. 
készítsen koncepciót a következő testületi ülésre. 

10. Napirendi pont: Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  módosítása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Van- e 
valakinek észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 15/2015. (I. 20.)  
határozata az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  módosításáról 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: A Képviselő-testület az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a határozat 
melléklete szerint. 

Elfogadja. 

11. Napirendi pont: Pályázati tanácsadói szolgáltat ás igénybevételére történ ő pályázati kiírása 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Megkeresés érkezett egy pályázatíró cégtől az önkormányzat felé. A 
vállalkozó bizonyos sikerdíjért vállalná a pályázatok lebonyolítását. Két lehetőségünk van, a hivatal 
keretén belül lesz valaki, aki ezzel foglalkozik, kérdés, van-e annyi pályázat, hogy 1 embert erre a 
célra foglalkoztassunk. Másik lehetőség, hogy keretszerződést kötünk egy céggel, aki ezt a feladatot 
ellátja és adott esetben a sikerdíjat felveszi. Akkora összegekről van szó, hogy mindenképpen 
pályázni kell. 

Benedek Éva bizottsági tag: Én hiányolom belőle a pályázatok figyelését, vadászatát. Ezeket a 
feladatokat eddig is megoldottuk, amikor pályázatunk volt. Amivel többet nyújtana, az az lenne ha ő 
folyamatosan hajtaná, vadászná a pályázatokat. 

Kmetty Károly polgármester: A sikerdíjnak pont az a lényege, hogy neki elemi érdeke a pályázat 
felhajtása, hiszen akkor kap bármiféle ellenszolgáltatást, ha megnyerjük a pályázatot, amit ajánlott. 
Amennyiben nem nyer a település, akkor neki nincs pénze, viszont ha nyerünk például egy 500 milliós 
pályázatot, annak 25 millió + áfa a sikerdíja. Ezt vélhetőleg a pályázat terhére nem lehet elszámolni, 
tehát a költségvetésbe nekünk ezt be kellene tervezni. Nyilván meg kell pályáztatni, hiszen ilyen 
nagyságrendű pályázatok is jöhetnek. Mi történik akkor, ha nekünk a sikerdíjra nincs pénzünk? 

Benedek Éva bizottsági tag : Egy aktuális pályázatírónak is van díja, amit nem feltétlenül tudunk a 
pályázati költségbe tenni. 

Kmetty Károly polgármester: A jelenlegi jelentkező azt vállalná, hogy hajtja, keresi a pályázatokat, 
felhasználva a kapcsolatrendszereit, hogy eséllyel nyerhető legyen. Nyilván magasabb a sikerdíjért 
elkért összege is, mintha bejön egy pályázat és megíratjuk valakivel. Nem ugyanarról beszélünk. 

Szabó István alpolgármester: Kizárólagosságot jelent, hogy ezzel a keretszerződéssel csak ő 
pályázhat Őrbottyánra? Köthetünk-e mással is ilyen szerződést? Azért kérdezem, mert ha mégsem 
sikerül neki pályázatot találni, akkor az önkormányzat nem mehet másfelé, vagy felrúgja vele a 
szerződést. Lehet-e a szerződésben egy olyan pont, hogy X időn belül nem sikerült, akkor megszűnik 
a szerződés? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Van benne. Olyan szerződés nincs amit nem lehet felbontani. Ez 
megállapodás kérdése. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy csak olyan szerződést írhat alá a 
polgármester, amiben benne van, hogy például 6 hónap sikertelen munkálkodás után a szerződés 
automatikusan felbontódik. Az biztos, hogy erre a megkeresésre, nem szabad igent mondani, a 
beszerzési szabályzatunkra hivatkozva, hiszen a várható költségek az 1 millió forintot meg fogják 
haladni. Legalább egy 3 személyes, meghívásos pályáztatást le kellene folytatni, mert lehet, hogy lesz 
ennél jobb ajánlat is. 

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Sok pályázatíróval dolgoztunk már együtt. Köztük is vannak 
olyanok, akik speciális területekre szakosodnak. Tévhit szerint pályázatoktól estünk el. Egyetlen 
pályázat sem volt, amin nem indultunk volna el, ami alkalmas volt. A hivatal nagyon sok dolgozója 
figyeli jelenleg is a pályázati megjelenéseket, másrészt pedig akár pályázat tervezet, akár már kiírt 
pályázat esetén rengeteg pályázatíró küldi róla e-mailben az értesítést. Egyértelműen beszerzési 
szabályzat alá tartozó szolgáltatás megvásárlásáról van szó ebben az esetben. Ezen túlmenően 
előfordulhat, hogy nem beszerzés, hanem közbeszerzési eljáráson lehet kiválasztani a pályázatíró 
személyt. 

Benedek Éva bizottsági tag  11:20 perckor elhagyta a termet, a bizottság négy fővel van jelen. 

Kollár Sándor bizottsági tag: Nekem az a véleményem, hogy mindenképpen induljunk el pályázati 
vonalon, hiszen eddig is problémát jelentett a pályázatok kérdése. Nézzük meg, hogy azok, akik erre 
beadnak pályázatot, mit tudnak mutatni. Láttunk már olyat is, hogy a pályázatírónak tudomása volt 
olyanról, hogy mikor és hogyan lesz kiírva egy adott pályázat. Minden az emberi kapcsolatokon múlik 
pillanatnyilag ebben az országban. Ha ide tudunk hozni egy olyan céget, egy embert, akinek ezek a 
kapcsolati tőkéi megvannak, már előrébb vagyunk.  
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Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Nekem a szerződéskötéssel van problémám. Fel sem merült 
eddig, hogy ne a beszerzési szabályzat alapján pályáztassuk meg, 3 pályázatíró meg volt hívva 
minden esetben. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Arról döntünk, hogy a képviselő testület pályázatot 
ír ki pályázati tanácsadó szolgáltatás igénybevételére és felkéri a hivatalt, hogy a beszerzési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázatot írjon ki és az eljárást folytassa le. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 16/2015. (I. 20.)  
határozata pályázati tanácsadói szolgáltatás igényb evételére történ ő pályázati kiírásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot ír ki pályázati tanácsadó szolgáltatás igénybevételére.   A tevékenység a pályázat szakmai 
és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatást foglalja magában, többek között: 

1.. pályázati projekt dokumentációjának előkészítését, 
2.. a pályázati dokumentációk teljes körű összeállítását valamint benyújtását az illetékes 

szervekhez, 
3.. szakmai közreműködést a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatáshoz 

kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 

Felkéri a hivatalt, hogy a határozatban és a beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a 
pályázatot írja ki, az eljárást folytassa le.   

12. Napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Szeretném megkérdezni, hogy az új dolgozók a 
képviselő-testületi ülésen bemutatásra kerülnek-e? 

Kmetty Károly polgármester: Igen. 

Szabó István alpolgármester: Amennyiben vannak olyan dolgok, melyben tudok segíteni, mint  
például termelői piac, akkor azt megteszem. A bizottsági ülések azért vannak, hogy előkerüljenek az 
ötletek.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Azzal nem leszünk előrébb, ha a termelői piac a májusi vagy júliusi 
munkatervben benne van. Úgy gondolom, hogy te most olyan pozícióban vagy, hogy bemész a 
hivatalba, íratsz egy előterjesztést bármilyen tartalommal, és azt mondod, hogy az Ügyrendi Bizottság 
vegye fel. A bizottság ezt felveszi, megtárgyalja és dönt. Szerintem ez így kellene, hogy működjön. Az 
Ügyrendi Bizottság nem tud egy olyan témáról előterjesztést készíteni, amiről neked vannak 
elképzeléseid, de felvenni és megtárgyalni viszont kötelessége.  

Kiszely Zoltán m űszaki irodavezet ő: Íratsz egy előterjesztést? 

Kollár Sándor bizottsági tag: Nem. Bocsánat rosszul mondtam. Egyeztet a hivatallal és lesz egy 
előterjesztés. A bizottság nem írattathat előterjesztést. 

Szabó István alpolgármester:  Ezek a témák nem csak engem érintő problémák, hanem települési 
problémák. 

Mivel több napirendi pont nem volt Csernákné Szobos zlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és az ülést 11:30-kor bezá rta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia    Szántó Veronika 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


