
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 

2015. május 19-én kedden 8:00 órakor  

megtartott rendes ülésének 

Jegyzőkönyve 

73/2015. (V. 19.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
74/2015. (V. 19.) számú határozata a napirendi pont okról  
75/2015. (V. 19.) határozata az összefoglaló éves e llenőrzési jelentés és 2014. éves 
ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 
76/2015. (V. 19.) számú határozata Őrbottyán Város Közbiztonsági és b űnmegel őzési 
koncepciójának felülvizsgálatáról 
77/2015. (V. 19.) számú határozata az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadás 
rendeletér ől 
78/2015. (V. 19.) számú határozata a köznevelési in tézmény további m űködtetésér ől 
79/2015. (V. 19.) számú határozata Őrbottyán címerének használatáról 
Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. május 19-
én kedden 08:00 órakor  megtartott rendes 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 

 Szabó István alpolgármester 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kiskuti Petra aljegyző 

 Czeba Judit jegyzőkönyvvezető   

 Balázsné Gyenes Ildikó  iskolaigazgató 

 Batki Gabriella  gazdasági vezető 

Igazoltan távol:  Kmetty Károly polgármester 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 

2. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata  

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet 
alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  

4. A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése 

5. Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom hogy a 
bizottság 5 tagja van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Szántó Veronika 
bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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 Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának  73/2015. (V. 19.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. május 19-én 
08:00 órakor tartandó rendes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó Veronika bizottsági tagot 
választja.  
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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 74/2015. (V. 19.)  
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a napirendi pontokat  

1.. Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 
2.. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata  
3.. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati 

rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
4.. A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése 
5.. Egyebek 

Elfogadja. 

1. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. é vi bels ő 
ellenőrzéséről szóló jelentés 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A jelentéssel a jegyző, a törvényi előírásnak tett 
eleget, hiszen a törvény szabja meg, hogy belső ellenőrzésnek minden évben készülnie kellene. 
Kérdezem Gállné Mezősi Szilvia jegyzőt, hogy szeretné-e kiegészíteni? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Lehet látni, hogy bizonyos intézkedéseket javasolt a belső ellenőr. 
Ezek folyamatban vannak. Új programokat vásároltunk a Pénzügyi Irodára, amivel a nyilvántartások 
kezelése napra készebb és egyszerűbb lesz. A gépjárműkezelésére vonatkozó szabályzatunkat is 
módosítottuk és benzinkártyánk van 2015. február 1-jétől. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Bizottság tagjainak van-e további kérdése?  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a 2014. éves ellenőrzési jelentést a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja, 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, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 75/2015. (V. 19.)  
határozata az összefoglaló éves ellen őrzési jelentés és 2014. éves ellen őrzési jelentés 
jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy az 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést valamint a 2014. éves ellenőrzési jelentést elfogadja.  

2. napirendi pont: Közbiztonsági és B űnmegel őzési Koncepció felülvizsgálata  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Mielőtt rátérnénk részletesen ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalására, szeretném megköszönni Kiskuti Petra aljegyző munkáját. Szabó István 
alpolgármester úr is részt vett ebben a felülvizsgálatban. Köszönöm az átfogó munkát, nagy segítség 
volt számomra, amikor átnéztem, mert rengeteg dolgot kellett ebben módosítani. Szabó István 
alpolgármester jelezte, hogy a koncepció kapcsán lenne hozzáfűznivalója, átadnám neki a szót. 

Szabó István alpolgármester:  Javasolom, hogy menjünk végig a 12 ponton. Néhány kiegészítést 
szeretnék tenni, amik nem megváltoztatják ezeket, hanem rávilágítanak dolgokra.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 2.1. pont: Probléma meghatározások, 16. oldal.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A koncepció kapcsán volt egy negatív történés 
mégpedig, hogy a civil szervezeteket és az egyházakat is megkereste a Hivatal a témával 
kapcsolatban, de sok esetben – ahogy Kiskuti Petra aljegyző jelezte felém – még válasz sem érkezett. 
Ezt elég szomorúnak tartom, hiszen ha végig megyünk a településen, folyamatosan lehet hallani a 
negatív visszajelzéseket, például arra vonatkozóan, hogy hol lenne jó még zebra vagy, hogy a 
polgárőrök hol lehetnének még jelen, vagy éppen a rendőrség munkáját kritizálják. Ennek ellenére 
több helyről jelzés sem érkezett vissza. 
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Szabó István alpolgármester:  Szeretném hozzáfűzni, hogy a koncepcióba az szerepel, hogy a 
munkába be kellene vonni az egyházakat, civil szervezeteket és az intézményeket is. Érdeklődnék, 
hogy kaptak-e meghívót a bizottsági ülésre. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem kaptak. 

Szabó István alpolgármester:  Elsősorban a polgárőrségre gondoltam. Hosszú, közép és rövid távú 
feladatok V. 1. pont, az Ügyrendi Bizottsági feladatai a koncepció végrehajtása során. Ennél a pontnál 
található egy olyan bekezdés, hogy az Ügyrendi Bizottság az alábbi szervezetek, intézmények 
észrevételeit kéri ki, képviselőit meghívja a bizottság közbiztonsággal foglalkozó üléseire. Felsorolja 
az általános iskolát, óvodát, rendőrőrsöt, a civil szervezeteket. Amikor ez készült csak a Veritas 
Alapítvány szerepelt benne. Csak kérdés, mert mi ezt a meghívást megtehetjük a testületi ülésre, de 
akkor nem tudnak előkészülni. Annak ellenére, hogy inaktivitás van és látjuk, hogy nem működik. Én 
főként a polgárőrségre és a rendőrségre gondoltam.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Javaslod, hogy vegyük le a napirendről? 

Szabó István alpolgármester:  Nem javaslom, hogy vegyük le a napirendről, de kérném, hogy a 
jövőben őket is hívjuk meg. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Megkaptuk a tavalyi évi jelentésüket is, nem 
gondolom, hogy le kellene venni a napirendről. 

Szabó István alpolgármester:  Én javasolnám, hogy a meghívót és az anyagot kapják meg.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Maga a koncepció is tartalmazza a rendőrség 
beszámolóit. Új információkra ne számítsunk részükről. 

Szabó István alpolgármester:  Kezdjük el a 2.1 ponttól és vegyük végig.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Probléma meghatározások és intézkedési terv. 
Ezzel kapcsolatosan van-e hozzászólása, észrevétele valakinek? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Konkrét feladatot nem tudunk.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.2. Helyi szervezetek inaktivitása, erről beszéltünk. 
A 2.3-as rongálások, vandalizmus megakadályozása.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Tudunk valamit a térfigyelő kamerákról? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Már bejöttek az ajánlatok, Kiszely Zoltán intézi ezeket. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Valóban nagyon kedvező az ajánlat, nem hogy 14 db kamerát tartalmaz, 
hanem ennek dupláját. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Egy megbízható cégről van szó, akik nem nálunk tesztelik ezt a 
technikát.  

Kollár Sándor bizottsági tag : ITT keretből fogjuk finanszírozni? 

Szabó István alpolgármester:  Csak egy része kerül finanszírozásra az ITT keretből. Tervezésre 
került a költségvetésbe, 15.5 millió Ft-tal. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.4 pont: pályázati lehetőségek kihasználása.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Akkor a 2.2 és 2.3 pontok rendben vannak? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Igen. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Egy része, kivéve az éjszakai világítást, a játszótér környékére érkezett 
panasz. 

Szabó István alpolgármester:  Annak a kijavításához hozzákezdtünk. Ma szeretnék beszélni a 
villanyszerelőkkel, mert egy hete arról volt szó, hogy hozzákezdenek ehhez. A városüzemeltetést meg 
fogom interjúvolni. Meg kell nézni, fel kell térképezni, hogy hol vannak még olyan pontok, ahol erre 
szükség van. Említetted, hogy ha vannak még ilyen helyek, akkor arra a közbiztonsági koncepcióból 
lehetne pénzt elkülöníteni. Lehet, hogy elegendő egy reflektort kitenni valahova, nem közvilágítási 
oszlopokat kihelyezni, ezt a szakemberek tudják megmondani. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.4 pont: pályázati lehetőségek kihasználása. 

Szabó István alpolgármester : Ehhez nincs hozzáfűzni valóm. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.5-ös ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
hozzáfűzni valója?  

Szabó István alpolgármester:  Most volt a hétvégén a „te szedd” akció, láthatóan az intézkedés, 
amely az erdőkertesi út lezárására vonatkozott, nem biztos, hogy elegendő lesz. Javasolni szeretném, 
hogy egy nagyobb földhalommal – mert a gumikat, amiket kihelyezett az Önkormányzat fölszedik, 
kikerülik – kerítsük el. Valamint a bánya felőli részt a mi oldalunkról is szükséges lenne lezárni. Szóba 
jött egy vad kamera kihelyezésének a lehetősége, hogy tetten lehessen érni az elkövetőket. 60-
130.000 Ft árkategóriában találtam ezekre ajánlatot. 130.000 Ft-ért már olyan kamerát lehet kapni, 
ami azonnal adja a képeket, akár a rendőrséghez, polgárőrséghez. A 60.000 Ft-os kategóriájú kamera 
6-10 db AA elemmel működtethető, egyszerűn fel lehet szerelni, nincs hang, nincs fény.  Javasolnék 
egy ilyen kamerát megvásárolni és kihelyezni. A szemét mennyiség annak ellenére, hogy sokat 
találunk, jelentősen kevesebb, mint volt. Látható, hogy az együttműködés, amely a működő 
polgárőrség, a közterület felügyelet között van hatásos. Jó irányba haladunk. Ezt az utat kell 
folytatnunk. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A térfigyelő kameráknak a rendszerébe ezt a részt már nem tudjuk 
beilleszteni?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem tudom pontosan, hogy ez bele fér-e. Megkérdezem Kiszely Zoltántól, 
hogy van-e erre lehetőség. Volt köztük egy bővített ajánlat, de nem tudom, hogy lehet-e ezt még 
módosítani.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Ti tudjátok, hogy hol vannak a gócpontok. 

Szabó István alpolgármester:  Főleg a bányabejáró, amit a tulajdonos már az egyik oldalon lezárt, a 
másik a Vak Bottyáni rész, ami a bővítés óta sokkal beláthatóbb, sokkal kevesebb a probléma. Azért 
mondtam egy kamerát, mert ezeket át lehet helyezni. Próbáljuk meg, hátha lesz eredménye. Ha nem 
is lehet ez alapján feljelenteni az illetőt, a rendőröknek ez alapján lehetne jelenteni, ők 
megfigyelhetnék azt a területet és személyt. Valaki azt mondta nekem, hogy most is ment az erdőbe 
10 zsákkal valaki egy utánfutóval. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Bejelentették? 

Szabó István alpolgármester:  Nem. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Az a probléma, hogy nem jelentik be. Most is 
olvastam a Facebook-on a kutyás problémákat és a közterület-felügyelő nem tudott róla. Amint 
szóltam neki azonnal intézkedett. 

Szabó István alpolgármester:  Ezt kell az emberekben tudatosítani, hogy jelezzék az észrevételeiket. 
Pl. jönnek a házalók, akiket telefonon jeleznek a közterület-felügyelőnek, aki azonnal intézkedik. 
Otthon mindenki morgolódik, hiszen a házalók esetében valószínűleg a terep felméréséről van szó, 
amivel mindenki tisztában van. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.6 pont: társadalmi kohézió erősítése. Ez a pont 
leginkább a rongálásokra vonatkozik. Az is nehézzé teszi a helyzetet, hogy nem tudjuk a fiatalokat 
hova küldeni egy-egy program kapcsán.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az a baj ezzel, hogy hiába küldöd el. Az iskola előtti térképet is 
megrongálták. Aki ezt megcsinálja, legközelebb is meg fogja tenni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ha a közösségi helyekre a fiataloknak nincs igénye, 
akkor hiába hozzuk ezt létre. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az iskolában megvalósul ez, a rendőrség folyamatosan tartja a 
felvilágosításokat. 

Szabó István alpolgármester:  Olyan szinten vannak már az óvodába is felpörögve a gyerekek, hogy 
nem bírunk velük.  

Szántó Veronika bizottsági tag : Fölnőtt egy olyan generáció, akiknek most gyerekük van és abban 
nőttek fel, hogy hagyni kell a gyereket, hogy alkosson – és most „alkotnak”.  

Szabó István alpolgármester:  Én kértem Gábor Tímeát, hogy próbáljunk ez ellen tenni. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Pont a problémás szülőkkel nem tudok beszélni. Hiába szólítom 
meg a szülői közösséget.  
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Szabó István alpolgármester:  Azokat, akikkel beszélsz meg kellene érteniük, hogy az információkat 
továbbítaniuk kellene. Azt gondolom, hogy mi megtettünk mindent, a mi lelkiismeretünk tiszta. Az is 
bebizonyosodhat, hogy nincs rá igény, de lehet, hogy a lakosság még nem eszmélt fel rá, hogy van 
erre lehetőség.  

Szántó Veronika bizottsági tag:  Nem azt mondtam, hogy nem vállalom hanem, hogy 
szélmalomharcnak látom. Természetesen ugyanúgy fogom csinálni, ahogy eddig csak csodákat nem 
várok ettől. 

Szabó István alpolgármester:  Ha csak egy-egy embert már meg tudunk nyerni az ügy érdekében, 
akkor is előrébb vagyunk. A szemét szedésen is olyan családok vettek részt, akik soha sem voltak 
még eddig. Ez személyes meggyőzéssel megy. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  És hagyományteremtő móddal is. A „mozdulni jó 
napnál” láttam ezt, többen jelezték, hogy ha szükség van segítségre szóljunk. Biztos, hogy a 
szemétszedésnél is többen lesznek már a következő években.  

Szabó István alpolgármester:  Hagyományt lehet teremteni. A szemléletnek ki kell alakulnia miszerint 
van értelme ezt csinálni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.6 pont rendben van. 2.7 pont: Közösségi tér. Ezt 
egy kalap alá vettük, beszéltünk már róla. A nyitott iskolaudvar kialakítása még mindig probléma. 
Folyamatos szemét van és a szökőkutat is rongálják.  

Szabó István alpolgármester:  Nem várnám meg a kamerarendszert ezzel, hiszen most jön a nyár ha 
nem csináljuk ismét kimarad ez az időszak. Az iskola az Önkormányzat tulajdona, ezzel mi 
rendelkezünk. Ha azt a fajta felügyeletet ennek alkalmazható módját tudnánk biztosítani, idén be 
tudnánk indítani, hogy a gyerekek ellenőrzött, összefogott térben sporteszközöket tudjanak használni. 
Két évvel ezelőtt volt javaslat, hogy készüljenek mobil sporteszközök. A szülők, akár munkával, akár 
anyagilag tudnák támogatni. 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: Miért nem keresünk erre valamilyen szponzort? 

Szabó István alpolgármester : Ha van ilyen kapcsolat akkor megköszönjük, mert szükség lenne rá. 
Ezek nem két forintba kerülő dolgok. Azért gondolkodtunk először arra, hogy betonból készülne, amit 
le tudnánk mi gyártatni, viszont ezek fixek, az udvarra nem lehet kihelyezni. Azt javasolnám, hogy az 
iskolaigazgatóval és az iskolával felvéve a kapcsolatot próbáljunk meg tenni ennek az ügynek az 
érdekében. De itt a civil szervezeteket nagyon komolyan be kell vonni, annak ellenére, hogy vannak 
táborok a településen. Azok a fiatalok, akik ezekben a táborokban nem szeretnének részt venni lehet, 
hogy szívesen fociznának vagy kosaraznának a téren. Ennek meg kell a feltételeit teremteni. Első 
évben nem minden nap, hanem akár csak két nap ide összpontosítva a felügyeletet. Amikor a 
kamerarendszer kiépül önjáróvá is válhat és a felügyeletet lehet csökkenteni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Ez csak rongálásnak lesz kitéve. 

Szabó István alpolgármester:  Az a véleményem, hogy meg kell próbálni. A nagyobb gyerekek, 
amikor a játszótéren játszanak, hintáznak arra hivatkoznak, hogy máshova nem tudnak menni. Ez a 
közösségi tereknél ahol most tartunk, egy fontos lépés lehetne. Amit a Facebook-on hiányoltak 
szabadidőpark a gödör helyére, az nem pillanatok alatt fog re kultiválni. Viszont lépnünk kellene, 
hiszen jön a nyár. Ha kicsit felgyorsítjuk, még lehet, hogy valamit ki lehetne ebből hozni. De ez is csak 
egy javaslat, ha egyetértetek vele. 

Benedek Éva bizottsági tag : Nem egészen értem ezt. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Az iskola udvarát megnyitni. Kosárlabdázni, kézilabdázni, biciklizni, 
tollasozni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ki fog felügyelni? 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Polgárőrség, rendőrség, civil szervezetek. 

Szabó István alpolgármester:  A Tarsolyos civil szervezet nem vállalja magára. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A többi sem. 

Szabó István alpolgármester:  „Csak” a Tarsolyos civil szervezet nem vállalja magára. Részt veszünk 
abba, hogy mi akár foglalkozást is tartva, megpróbáljuk a gyerekeket lekötni, de egymagában a 
Tarsolyos civil szervezet, nem vállalja. 

 



6 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Azt gondolom, hogy elég szomorú, hogy ha így állunk hozzá, hogy 
az egyházak és civil szervezetek biztos, hogy nem fogják vállalni. Azért kapják a támogatást. Annál 
fontosabb nincs, mint a gyermekeinket lefoglalni. Ha nem próbáljuk meg, mert biztosnak gondoljuk, 
hogy nem vállalják akkor nem fog sikerülni.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Megpróbálhatjuk, de ha valaki a 16 éves gyereket megpróbálja 
leküldeni az alsó tagozatos gyerekek játékáról, hogy ott ne dohányozzon fönt nem biztos, hogy 
sikerrel jár, de meg lehet próbálni. 

Szabó István alpolgármester:  Meg lehet próbálni és ezt időben kommunikálni a szülői 
munkaközösségből néhány szülőnek. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Én nem tudom elképzelni, hogy rászólok egy 16 éves gyerekre, 
hogy ne dohányozzon és ő visszaszól. 

Szabó István alpolgármester:  Lehet, hogy a rendőrséggel is meg kell beszélni, hogy első időben 
szúrópróba szerűen jöjjenek ellenőrizni.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Azon túlmenően, hogy a közterület-felügyelőnk ott áll reggel az 
iskolánál, nem látom, hogy történt volna változás. Nem szabálytalanul, hanem etikátlanul közlekednek 
az autósok. Nincs visszatartó ereje ennek a jelenlétnek. Egyáltalán hány olyan hét van a nyáron, 
amikor ez az ötlet a nyitott udvarról szóba jöhet és az iskolának nincsen egyéb funkciója.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  2015. július 20-tól nincsenek táborok. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Biztos vagy ebben? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Valamikor karbantartás is lesz. 

Szabó István alpolgármester:  Sok olyan vád érkezik, hogy ezek fizetős táborok és sok szülő nem 
tudja ide vinni a gyerekeket az összeg vagy a megadott létszám miatt. Amiről mi beszélünk egy 
szabadidős lehetőség lenne, ami nem kerül semmibe. Abban igaza van Kollár Sándornak, hogy ha 
használják az udvart, akkor erre a szabadidős tevékenységre nem lehet megnyitni. A tábor délután 5 
óráig tart, utána még mindig lehetne használni erre a célra csak időkorlátokat kell bevezetni. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Erről a konkrét dologról úgy lenne értelme beszélnünk, hogy ha itt van 
a polgárőrség, az iskolaigazgató és a városüzemeltetés. Az igazgató nélkül nem lehet erről dönteni. 

Szabó István alpolgármester:  Két évvel ezelőtt már foglalkoztunk ezzel, amikor is az iskolák nem 
támogatták ezt. Azzal egyetértek, hogy ne mi döntsük el, hogy ki mit vállal el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.8 pont: Áldozatsegítés?  

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.9 pont: Közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra 
fordítható források. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Mehetünk tovább? 2.10 pont: Idős emberek 
megszólítása. Ez inkább a Családsegítő Szolgálatra vonatkozik bár úgy gondolom, hogy a 
polgárőrség is sokat járőröz és tartja az idősebb korosztállyal is a kapcsolatot. Illetve az idősek 
klubjának a vezetője talán a legjobb módszer, amikor is az idősebb korosztálynak rendezett 
klubnapokon szólítják meg őket. 

Szabó István alpolgármester:  Könyvesi Csaba felé jeleztem, hogy újabb előadásokat kellene 
szervezni, de itt is az idősek nagyon alacsony számban jelennek meg. Valamilyen más módszert 
kellene keresnünk. A későbbiekben lesz majd a SZEM mozgalom, ahol megpróbálnánk az idősebb 
embereket rávenni, hogy jöjjenek el egy-egy ilyen tájékoztatóra. Sokkal több információ visszajöhet, 
ha egy telefonhívással akár a Hivatal, akár a rendőrség felé jelzik az észrevételeket. Meg kell őket 
győzni, hogy segítsenek ebben a munkában. A dolgozó emberek nincsenek otthon, az idősebb 
lakosok egyfajta kihelyezett védővonal lehetnének. Arról kellene őket tájékoztatni, hogy mit tegyenek, 
ha bármi olyat tapasztalnak, ami nem hétköznapi.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Az idősebbeknek tartott a polgárőrség tájékoztatót? 

Szabó István alpolgármester:  Igen, tartott. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A 2.11 pont: A közlekedés biztonságának a 
helyreállítása. Szó volt arról, hogy a polgárőrök és a közterület-felügyelő jelenléte. A polgárőrök 
majdnem minden napján jelen vannak a zebránál. A radar vásárlását kihúztuk. 
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Szabó István alpolgármester:  Igen, a rendőrség javaslata volt tavaly, hogy ne vegyünk radart, mert 
ember kell hozzá. A közlekedés biztonsági problémák újabb felmérésével kapcsolatban, valahogyan 
meg kellene azt néznünk, hogy mik ezek pontosan. Nekem jelezték, hogy az Arany János utcában, 
mielőtt csatornázás történt volna ki volt helyezve egy fekvőrendőr. Én érdeklődtem Kiskuti Petra 
aljegyzőtől, hogy ezek milyen összegbe kerülnek.  

Kollár Sándor bizottsági tag : Melyik útról van szó? 

Szabó István alpolgármestere:  Szent István utca és az Arany János utca között.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Úgy emlékszem rá, hogy nem volt nagy költség, néhány tízezer Ft-ra 
emlékszem /darab. Szerintem nem a gyorshajtás a probléma abban az utcában.  

Szabó István alpolgármester:  Ott lakó személy jelezte felém. Gyűjtsük össze az ilyen jellegű 
jelzéseseket. Meglepetésként ért, hogy Őrbottyánnak van egy elfogadott, engedélyezett rend terve a 
járdasziget teljes kialakítására, ami ebben az évben le is fog járni. Úgy tudom, hogy újabb zebra 
kialakításának a tervezése folyik a Rákóczi úton, az iskola környékén. Erről nem nyitunk majd külön 
vitát, nem fogunk a lakosságtól külön véleményt kérni. Azért lepődtem meg rajta, mert 2013-ban ez 
felvetődött és senki nem mondta, hogy van nekünk egy ilyen elfogadott, engedélyezett tervünk. Ennek 
becsült összege 34.000.000 Ft volt. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Mindig az Arany János utcán problémázunk, de ez a Rákóczi útra 
vonatkozik.  

Szabó István alpolgármester:  Ez egy hosszú szakasza a Gyár utcától, odáig. Nagy probléma ott 
átjutni, gondok vannak. Azt gondolom, hogy utána kellene nézni, hogyan lehetne ezt megcsinálni. 
Azon dolgoznak Kiszely Zoltánék a műszaki osztályon, hogy a kialakítása megoldódjon járdasziget, a 
buszmegálló följebb jön, sok változás van benne.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  A költségvetésben nincsen benne. 

Szabó István alpolgármester:  Tudom, de jó lenne, ha ezzel is foglalkoznánk. 

Benedek Éva bizottsági tag : Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy pályázott az iskola az 
életúton program keretében a közlekedésbiztonsági rendezvényre, de nem nyertünk. A 2. fordulónál 
kiestünk. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  11. pontnál, a helyreállítás szót kicserélném javításra. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.12 pont: Információáramlás.  

Szabó István alpolgármester:  Én kértem Kiskuti Petrát, hogy kerüljön bele az utca bizalmi rendszer. 
A képviselőket szeretném felkérni, hogy mivel ti vagytok az utca bizalmi rendszer pillérei, hiszen titeket 
választottak meg, töltsetek be egy felsőbb ellenőrző szerepet. Következőképpen fog ez megtörténni 
és várok Tőletek javaslatokat. Ez egy érzékeny visszajelző rendszer lenne. A hibák feltárásánál, 
jelzésénél sokat segíthetnének ezek az emberek. Kialakult már egy olyan gárda, akiket én meg 
szeretnék keresni. Fog íródni egy cikk, amivel ötlet szinten indítunk egy fórumot, hogy lássák az 
emberek és tudjanak csatlakozni hozzá. Lesz egy közös megbeszélés egy ebéddel, ahol mindenki 
kifejthetné a véleményét ezzel kapcsolatban. Év végéig mi ezt elkészítjük, hogy ezek az információk 
minél hamarabb eljussanak a közterület-felügyelőhöz, hozzánk. Ennek a kereteit együtt kellene 
meghatároznunk. Célja, hogy legyen több szemünk, fülünk az utcákon. Egy fajta segítség a mi 
számunkra, akár az utca név/házszámozásnál is.  

Szántó Veronika bizottsági tag:  Szeretném jelezni, hogy az Őrbottyániak Facebook csoport egyik 
adminja Kiss Vanda, aki Kiss László képviselő élettársa vagy házastársa. Azt gondolom, hogy ha a 
képviselő élettársa vagy házastársa admin, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy akár a 
képviselőket, akár a Hivatal dolgozóit olyan hangnemben jogtalanul ócsárolják, ahogy ez ezen az 
oldalon megtörtént, nem lehet ezen túl lépni. Azt gondolom, hogy Dékány András azért tanácsnok, 
hogy ezt kommunikálja. Én jeleztem Kiss László képviselő felé, hogy mi jelent meg a Facebook 
oldalon. Igaz, hogy figyelmeztették azt a személyt, aki megjegyzésekkel illette jegyző asszonyt 
teljesen jogtalanul, de a bejegyzés ott maradt. Nem hagyhatjuk ezt. Ez Dékány András és Kiss László 
feladata. A legismertebb Facebook profilunkon ne hagyjuk magunkat szapulni. Ami ott folyik az 
kritikán aluli. Én jeleztem ezt Kiss László képviselő felé, ennek ellenére nem történt semmi. Nem egy 
külsős tagnak, hanem egy képviselő jelöltnek kellene jeleznie felé. Dékány András figyelmét is 
javaslom felhívni erre, hogy folyamatosan figyelje az oldalt és kommunikáljon. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.13 pont: Drogfogyasztás veszélye. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Mennyire életszerű ez? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A veszély fennáll. 

Szabó István alpolgármester:  Figyelni kell rá, nem szabad elfelejtetnünk, hogy ez létező probléma. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  2.14 pont: polgárőrség erősítése. Nem kell 
beszámolót készítenie. Hány fővel vannak jelen a településen? 

Szabó István alpolgármester:  24 fő körül. Itt megint fontosnak találom a személyes meggyőzést. 
Azért írtuk ide az új módszerek megtalálását, mert nem akarnak részt venni a polgárőrségben, a 
betelepülteket jobban rá lehet venni arra, hogy segítsenek. Pittlikné Bóta Judit az előző ciklusban 
elmondta, hogy ismer olyan települést, ahol a mérvadó, tiszteletben álló személyek közül mindenki 
polgárőr volt. Tanárok, óvónők, képviselők. A jelenlegi létszámmal, ekkora területen nem feltétlenül 
megoldott a teljes heti lefedettség. Mindenki átérzi a közbiztonság bomlását, ebben segítségre van 
szükség. Ezt a havi 3 szolgálatot nem igaz, hogy egy felnőtt ember nem tudja kiszorítani az életéből. 
Ha van javaslat a létszám növelésére, akkor ezeket kérném. A rendőrség létszámának hiányát is 
pótoljuk azzal, hogy együttes szolgálatot látunk el. Rendezvények és óvoda őrzése. Végzi a 
polgárőrség a dolgát, sokszor erőn felül is. Ebben kérnék segítséget. 

(Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató megérkezett 09.13. órakor) 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Tavalyi évben Szabó István alpolgármester volt felhatalmazva, hogy 
koordinálja ezt a koncepciót. Most is kellene egy határozati javaslat arról, hogy az idei évben ki lesz ez 
a személy.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem feltétlenül kell, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja legyen, lehet a 
képviselő-testületből is választani valakit. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Kérdezem Szabó István alpolgármester, hogy az idei évben is 
elvállalnád-e ezt a feladatot? 

Szabó István alpolgármester:  Elvállalom, de nem szeretném senkitől elvenni a lehetőséget. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Vegyük ki, hogy az „Ügyrendi Bizottság tagját”. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia : Az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében a 
bizottság felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy koordinálja a koncepcióban megfogalmazott 
intézkedések végrehajtását. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve. 

Szabó István alpolgármester:  A suli-buli utáni szervezésben kérem a segítségeteket. Kitalálunk egy 
aktuális témát ebbe ti is legyetek benne. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Szerepel a koncepcióban, hogy körzeti megbízottunk van?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nem, hiszen eddig is volt.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Azt én tudom, de úgy gondolom, hogy kellene, hogy szerepeljen benne.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 8. oldalon van az őrbottyáni rendőrőrs. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az elején található egy leírórész rendőrségről. 

Szabó István alpolgármester:  Kiskuti Petra aljegyzőtől kérdezem, hogy ez már egy eldöntött dolog? 
Mert ezt többször hallottam Horváth Imre szájából, hogy majd lesz. Ő most már a körzeti megbízott?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ideiglenes megbízott. 

Szabó István alpolgármester:  Azért kérdezem Kiskuti Petrát, mert ő napi kapcsolatban van a 
rendőrséggel.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Csomád a jövő évtől le fog válni az őrstől, helyette megkapjuk Váckisújfalut. 
Csomád a másik térséghez fog tartozni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslat úgy szólna, hogy az Ügyrendi Bizottság a 
határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a koncepciót a melléklet szerint 
módosítja, illetve az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében felkéri Szabó 
Istvánt, hogy az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve koordinálja a koncepcióban megfogalmazott 
intézkedések végrehajtását.  
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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, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 76/2015. (V. 19.) 
számú határozata Őrbottyán Város Közbiztonsági és b űnmegel őzési koncepciójának 
felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Koncepcióját a határozat melléklete szerint módosítja. Az intézkedési tervben 
foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy az Ügyrendi 
Bizottsággal együttműködve koordinálja a koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költsé gvetési beszámolójának elfogadása és 
önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 201 4. évi zárszámadásáról  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása van-e a napirenddel 
kapcsolatosan valakinek? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A rendelet szövegében az 1. §-ban a rendelet hatálya kiterjed az 
Önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre. Ez így eddig rendben van. Javítandó a zárójelben, hogy a továbbiakban 
együtt „Önkormányzat” nagy „Ö”-vel. Különbség van a kis betűvel írt és a nagybetűvel írt 
Önkormányzat között. A 4 §-ban, „Önkormányzat és Költségvetési Szervei” tehát, hogy mindenhol 
ugyanazt a szót használjuk.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nekem egy kérdésem lenne még. Mindig nagy kérdőjel az előző évi 
pénzmaradvány. Ebben ez most felbukkant. A 2015-ös költségvetést ez érinti? Milyen lehetőségeink 
vannak? Tudjuk módosítani a tartalékot illetve van-e valamilyen feladatunk ezzel kapcsolatban?  

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A 2014. éves könyvelésbe, illetve a gazdálkodásba nem tudok 
módosítani, úgy kell elfogadnom, ahogy van. Felülvizsgálatot kell készíteni. Ezt a maradványt át kell 
nézni, meg kell nézni, hogy ebben mi igaz, illetve nem igaz. Ezt meg fogom tenni. Most 
adatszolgáltatási időszakunk van, de amint ez lezajlik, át fogom nézni fél éves teljesítési adatokkal. Az 
előirányzat módosítást figyelembe fogjuk venni, ezzel kell foglalkozni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 77/2015. (V. 19.) 
számú határozata az Önkormányzat 2014. évi költségv etési zárszámadás rendeletér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetési 
zárszámadás rendeletet Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját és az önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

4. napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola további m űködtetése 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban 
van-e valakinek? Nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak arról, hogy az illetékességi területén működő 
és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay Jenő Általános Iskola 
működtetői feladatait 2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Formai döntésről van szó, mert ha ezt nem hozzuk be a testület elé 
akkor egyértelmű, hogy ezt tovább vállaljuk. Ha elmulasztjuk, jogvesztő a határidő.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Döntési helyzet van, ha a testület úgy dönt, hogy esetleg mégsem 
vállalja, akkor úgy dönt.  Nem formalitásról van szó. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Dönthet úgy a testület, hogy nem vállalja. Annak a részleteit nem írtam 
bele, de nyilván akkor meg kell a testületnek ezt indokolni, ehhez dokumentumokat kell csatolni. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nem hiszem, hogy ez lenne a szándék.  
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki egyetért az iskola működtetői feladatainak 
2015. szeptember 1-jét követően történő ellátására, 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, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 78/2015. (V. 19.) 
számú határozata a köznevelési intézmény további m űködtetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, úgy 
határoz, / nyilatkozik, hogy az önkormányzat illetékességi területén működő és az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay Jenő Általános Iskola működtetői feladatait 
2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni. Elfogadásra javasolja. 

5. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egyebekben valakinek van-e kérdése, 
hozzászólása? 

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  A nyilatkozat megküldését a törvény írja elő, lehetőségként 
ajánlja fel a testületnek. Én is reméltem, hogy ilyen döntés fog születni. Kicsit más ügyben szólnék, 
ami az Ügyrendi Bizottságra is tartozik. A képviselő-testület már hallott arról, hogy a Magyar Vízügy 
Kvassay Jenő születésének 165. évfordulójára nagy volumenű rendezvényt szervez. Az ünnepi 
meghívó még nem készült el, viszont a Vízügy szeretné a Vízügyi Főfelügyelőség és Őrbottyán Város 
címerét feltüntetni a meghívóban. A Polgármester úrral egyeztettem, aki azt mondta, hogy ehhez 
engedély szükséges és talán még testületi döntés is. Nem lehet ezt saját rendezvényünknek 
tekintetni?  

Kollár Sándor bizottsági tag : Jövő héten lesz a testületi ülés, vagy akkor már késő lenne a döntés? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Azt gondolom, hogy a jövő heti szerdai testületi 
ülésre be lehet terjeszteni a kérést.  

Balázsné Gyenes Ildikó:  Azért lenne ilyen sürgős, mert 2015. június 5-én lesz a rendezvény, kevés a 
hátra lévő idő. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Hozzunk most egy határozati javaslatot arról, hogy 
javasoljuk és támogatjuk és a testületi ülésen megszavaztatjuk a kérést. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Aki azzal a határozati javaslattal egyetért, hogy a 
Vízügyi Főfelügyelőség használja az Őrbottyáni Címert, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának 79/2015. (V. 19.) 
számú határozata Őrbottyán Címerének használatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága azt az indítványt, mely 
szerint a Vízügyi Főfelügyelőség használhatja Őrbottyán címerét Kvassay Jenő 165. évfordulójának 
alkalmából tartandó, 2015. június 05-ei rendezvényen elfogadásra javasolja. 

Szabó István alpolgármester:  Szeretnétek, hogy a képviselő-testület ott legyen? Mert meghívót még 
nem kaptunk. 

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Arra várnak, hogy a meghívón minden információ helyes 
legyen. A munkálatok a temetőkertben elkezdődtek, jövő hét végén a térkövezés is befejeződik. 
Takács-Sánta Ágnestől én megkaptam, hogy kiknek kell küldeni a meghívókat. 10, 11, és 11.30 
órakor lesznek megjelölve az időpontok. 

Szabó István alpolgármester:  Akkor délelőtt 9 órától a helyszínen kell lennie mindenkinek. A 
résztvevők létszámát tudjátok már? Cserepka András képviselő úr felvetette, hogy ajándékot kellene 
adni és ő az Őrbottyán könyvre gondolt. Papírzacskókat szeretnék ehhez vásárolni, ezeknek addig el 
kellene készülnie. 
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Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  150 főre lehet számítani.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Sokan már kaptak az említett könyvből. 

Szabó István alpolgármester:  Ez a kérdés már felmerült, de azt gondolom, hogy ha most a Hivatal 
megpróbálja kibogozni, hogy kinek van, kinek nincsen előfordulhat, hogy olyan személy sem kap, 
akinek még nem adtunk. A könyvből rengeteg van, soha nem fog elfogyni, ha nem osztjuk szét. Én 
azokra gondolok, akik nem a településről jönnek.  

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Azt mondom, hogy 150 főre számíthatunk. Mind a 12 
Vízügyi Igazgatóság képviseltetni fogja magát! 

Szabó István alpolgármester:  Egyértelmű. Ez a mostani rendezvény befolyásolja ezeknek a 
papírzacskóknak a számát.  

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Szeretnénk meghívni azokat, akik a sírkert felújításához 
hozzájárultak. Ők is ott lesznek és ők biztos, hogy nem kaptak még. Azt nem tudom, hogy hány fővel 
lesznek jelen. Kiskuti Petra mondott egy darabszámot, aminél már biztos, hogy több fog kelleni. 

Mivel több napirendi pont nem volt, Csernákné Szobo szlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte a részvételt és az ülést 9:35 órakor be zárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia    Szántó Veronika 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


