
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testület Ügyrendi Bizottságának  
 

2015. március 17-én 08:00 órakor  

 
megtartott rendes ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

51/2015. (III. 17.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
52/2015. (III. 17.) számú határozata a napirendi po ntokról 
53/2015. (III. 17.) számú határozata a Váci Rend őrkapitányság 2014. évi beszámolójáról  
54/2015. (III. 17.) számú határozata a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöll ő 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöll ő Hivatásos T űzoltó-parancsnokság 2014. évi 
beszámolójáról  
55/2015. (III. 17.) számú határozata a közterületek  elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól szóló rendelet-tervez etről 
56/2015. (III. 17.) számú határozata a mezei őrszolgálat létrehozásáról 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2015. március 17-
én, kedden 8:00 órakor 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 
  
 Kovács Péter Veresi Krónika pályázó 
 Németh Gábor Arteries pályázó 
 Dékány András képviselő 
 Balázsné Szalai Katalin intézményvezető 
 Kiszely Zoltán  önkormányzati iroda vezető 
 Károlyfi Levente önkormányzati iroda munkatárs 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. A Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója a 2014. évről 
2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2014. évről  
3. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának 

szabályairól  
4. A mezei őrszolgálat létrehozása 
5. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében 
6. Hírmondó pályázat 
 
Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
bizottság 5 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  51/2015. (III. 1 7.) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. március 17-én 
8:00 órától tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Szántó Veronika bizottsági tagot kéri fel.  

Szántó Veronika bizottsági tag: Azt lehet tudni, hogy miért nem tartjuk együtt a zárt ülést a Pénzügyi 
Bizottsággal? 

Gálné Mezősi Szilvia:  A Pénzügyi Bizottság nem kívánt együttes ülést tartani az Ügyrendi 
Bizottsággal. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: A napirendeket annyiban módosítjuk, hogy 
rendhagyó módon most két részletben fogjuk tárgyalni a Hírmondó pályázata napirendi pontot, 
tekintettel arra, hogy az egyik pályázónak egy másik képviselő-testületi ülésen is jelen kell lennie és 
kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, a bizottság korábban hallgassa meg őt. Azt gondolom, 
hogy ennek nincsen akadálya. Aki ezzel a kiegészítéssel a napirendeket elfogadja, kérem, 
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 52/2015. (III.17. ) 
számú határozata a napirendi pontokról 

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

Nyílt ülés keretében: 
1.A Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója a 2014. évről 
2.Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2014. évről  
3.Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának 
szabályairól  
4.A mezei őrszolgálat létrehozása 
5.Egyebek 
 
Zárt ülés keretében:  
6.Hírmondó pályázata 
 

Elfogadja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ezennel a nyílt ülést felfüggesztem és  a zárt ülést 
megnyitom, melyben az Őrbottyáni Hírmondó pályázatát fogjuk tárgyalni.  

A nyílt ülés felfüggesztése, egyben a zárt ülés kez dete 08:02 órakor 

Zárt ülés felfüggesztése, egyben a nyílt ülés folyt atása 08:25 órakor  

1. Napirendi pont: A Váci Rend őrkapitányság – Őrbottyáni Rend őrőrs beszámolója a 2014. 
évről 

Csernákné Szoboszlai Szilvia: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm a 
rendőrőrs részéről Dr. Horváth Imre rendőrőrs parancsnokot és Dobos Máté körzeti megbízottat. 
Megkaptuk a mindenre kiterjedő beszámolót a 2014-es évről. Látom, hogy a lopások, rablások 2014-
ben csökkenő tendenciát mutattak, a közúti, közlekedési balesetek száma azonban nőtt.  

Dr. Horváth Imre rend őrőrs parancsnok : Igen. 2013-ig csökkent, de a tavalyi év vízválasztó volt. A 
halálos balesetek száma stagnált. Idei évben sajnos már kettő volt. Hétégén is sok baleset történt. 
Áttérve a helyi dolgokra, Őrbottyánban csökkenő tendenciát mutat a belesetek száma, eddig ebben az 
évben jól állunk, 15 balesetről tudok beszámolni. Számokban jól teljesítünk. Sok az ittas vezető, 
ebben is szeretnénk lépni. Az iskolánál ott szeretnénk lenni minél többször. Egyeztettünk Gábori 
Tímea közterület felügyelővel is ezzel kapcsolatban. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Azt vettem észre, hogy a lakosok visszajelzése is pozitív, az iskola 
előtti igazoltatás igénylik. Pár mondat erejéig térjünk ki arra, hogy 2015-ben kapott egy új autót a 
rendőrőrs. 

Dr. Horváth Imre rend őrőrs parancsnok : Szeretnénk megköszönni. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia: Még nagyobb lesz a rendőri jelenlét Őrbottyánban, illetve a környező 
településeken is, mint eddig. Eddig is jó volt az összhang, az önkormányzat és a rendőrség között. 
Szeretnénk, ha ez megmaradna a jövőben is.  

Dr. Horváth Imre rend őrőrs parancsnok : A váci rendőrőrsről Kövesdi Gyula 7-8 fős csoportjával 
meg szokott jelenni Őrbottyánban. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Köszönetünket kérlek, adjátok át a rendőrőrs tagjainak. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Az országos tendenciához képest hogy állunk a nyomozás 
eredményeit tekintve?  

Dr. Horváth Imre rend őrőrs parancsnok : 49,2 % volt, tehát jól állunk. Úgy gondolom, hogy idén 
teljesíteni fogjuk a 60%-os szintet is. Ezzel az eredménnyel országos szint fölött vagyunk. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az iskola nevében szeretném megköszönni a munkájukat. 6-os pont 
végén szerepel a beszámolóban a 12. oldal alján egy figyelmeztető jelzés megnevezés. Ez pontosan 
mire vonatkozik? 

Dr. Horváth Imre rend őrőrs parancsnok : A sárga megkülönböztető jelzésre vonatkozik. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia:  Köszönjük a beszámolót. Aki a beszámolót elfogadja és 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 nem fogadott el. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 53/2015. (III. 17 .) 
számú határozata a Váci Rend őrkapitányság 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Váci Rendőrkapitányság 
2014. évi tevékenységéről, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja és 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. Napirendi pont: Katasztrófavédelmi Igazgatóság b eszámolója a 2014. évr ől  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Tegnap beszéltem a katasztrófavédelem vezetőjével, aki jelezte, hogy 
a mai napon 5 testületi ülésen kell részt venniük ezért nem tudnak megjelenni az Ügyrendi Bizottsági 
ülésen. Jelezték továbbá, hogy a jövő heti testületi ülésen részt tudnak venni.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Majd a testületi ülésen elmondjuk, hogy ebben a beszámolóban nem 
látom Őrbottyánt. Ezt részletesen lebontva szeretném kérni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha összeírod a kérdéseket akkor én továbbítom nekik. 

Dékány András bizottsági tag:  Elolvasva ez egy szkennelt verziója a jelentésnek. Kérjük el a word 
formátumot. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a Katasztrófavédelem Igazgatóságának 2014-
es évi beszámolóját elfogadja és 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 nem fogadott el. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 55/2015. (III. 17 .) 
számú határozata a Pest Megyei Katasztrófavédelmi I gazgatóság Gödöll ő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Gödöll ő Hivatásos T űzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évi beszámoló jelentését megismerte és elfogadja és a képviselő-testületnek is 
elfogadásra javasolja .     

3. Napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kiszely Zoltán műszaki vezető, Károlyfi Levente a 
műszaki osztály munkatársa, valamint Kiskuti Petra aljegyző asszony készítette ezt az előterjesztést. 
A képviselő-testület döntött arról, hogy egy koncepció legyen megadva az ingatlanok számozására. 
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Az előterjesztést végignézve ez egy nagyon nehéz, hatalmas feladat lesz de tisztában vagyunk azzal, 
hogy szükség van rá.  

Kiszely Zoltán m űszaki vezet ő: Kerültek a Hivatalhoz olyan plusz feladatok, amit eddig a földhivatal 
végzett és amire Polgármester úr reakciója is az volt, hogy kevesen vagyunk ezekhez a feladatokhoz. 
A teljes vertikumot számozni kell és összes számozást át kell vezetni a központi nyilvántartásban.   

Kollár Sándor bizottsági tag:  Én is hasonló hozzászólást szerettem volna tenni. Nekem is ilyen 
érzésem van, hogy elképzelve ennek a feladatnak a súlyát, kérdezve azokat, akik részt vesznek 
ebben a feladatban, nem túl feszes-e ez az ütemterv? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nincs más opció. 

Károlyfi Levente m űszaki osztály munkatársa:  Igyekszünk a lehető leggyorsabban csinálni. 
Technikailag adott, hogy ez működjön. Persze feszített a menetrend, de azért vállalható. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Valamikor muszáj belevágni, mert, ahogy most van, úgy nem 
maradhat.  A mentő, a postás, a futárszolgálat nem talál oda. Nagy munka, de el kell kezdeni, meg 
kell csinálni. Ez nem választható feladat. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Persze ez mindenképpen előttünk álló feladat. Már 
az előző testületnek meg kellett volna csinálnia. 

Kmetty Károly polgármester:  Visszahivatkoznék, a 2014.12.17-ei testületi ülésre, ahol 
megfogalmaztunk feladatokat és azt, hogy a koncepciót készítsük el ezekhez. Eltelt 3 hónap, a hivatal 
elkészítette a koncepciót. Ha a Hivatal nem teljesíti most ezt a feladatot, még inkább elveszítettünk 
volna három hónapot. A bizottságnak is komolyan kell vennie azokat a feladatokat, amiket 
bevállalnak.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nem a bizottságnak kell megcsinálni, hanem együttműködnie, 
kooperálnia kell a Hivatallal. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A 2015. április 29-ei testületi-ülésre áll össze az a lista, hogy melyek azok a 
közterületek, amelyeket érinteni fog a névváltoztatás. A végleges döntést, a június 24-ei ülésen hozza 
meg a testület. Az addig rendelkezésre álló időnek elegendőnek kell lenni arra, hogy a Kulturális 
Bizottság megkeresse a lakosságot, - erre tettünk pár javaslatot - és felkérje a szakembereket, hogy 
javasoljanak neveket. A testületi tagok is tehetnek javaslatokat illetve bármely más személy. Ennek az 
összefogása a Kulturális és Sport Bizottságnak feladata. Ő terjeszti majd a testület elé. 
Véleményezésre fog kerülni a Földrajzi Név Bizottság elé. Én egyeztettem velük és mondták, hogy 
úgy érdemes beterjeszteni ezt az indítványt, hogy mellé vannak téve a helyi sajátosságok, az indoklás 
és azt, hogy kikértük-e a lakosság véleményét. Ezeket ők mérlegelik. Úgy kell dolgoznunk, hogy 
elfogadják. Erre rendelkezésre áll 2 hónap, melynek elegendőnek kell lennie. Az MTA-ból lehet 
utánajárni, és kérni jogi illetve szakmai támogatást ha nem vagyunk biztosak abban, hogy 
megfelelnek-e a nevek a  követelményeknek. Másrészt nagyon jó, hogy meg lehet kérdezni és meg is 
kell kérdezni az embereket. Azonban annak legyünk tudatában, hogy a közterületek elnevezése a 
képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Ha az utcáról beérkezik 6 féle javaslat, akkor melyiket fogod 
választani? A rendelettel kapcsolatban van kérdésem, miszerint több helyen lehetett azt olvasni, hogy 
voltak vitás kérdések az elnevezésekről. Élő emberről el lehet nevezni? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Megvédeném a Kulturális és Sport Bizottságot, aminek eddig ez nem 
volt feladata.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A koncepció kidolgozásánál került megjelölésre ez a feladat. 

Kmetty Károly polgármester:  A Kulturális és Sport Bizottság bevonásával készítse el az 
előterjesztést a közterület elnevezéséről és terjessze a képviselő-testület elé. A határidő március, C 
pontban van feltüntetve. 

Benedek Éva bizottsági tag : Az maga az elnevezés. Most a koncepcióról van szó, nem? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Ott van mind a négy pontra vonatkozó határidő. Ha 
önállóan a Hivatal állna neki, akkor iszonyú nagy támadások érnék, hiszen alapvetően nem hozzá 
tartozó feladatról van szó. 

 



5 

Benedek Éva bizottsági tag:  A 3. § (1) bekezdésében szerepel, hogy a közterület nevének 
megállapítását, vagy megváltoztatását bárki kezdeményezheti. Én javaslom őrbottyáni lakcímmel 
rendelkező állampolgárra és őrbottyáni székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyre szűkíteni. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Kollár Sándor rákérdezett az élő személyre. Az megkötésre került, hogy a 
halála után mennyi idővel kerülhet elnevezésre adott személyről utca. A mi rendeletünkbe még ez 
nem került bele. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Én ezt nem tartom szükségesnek, hogy egy évig a halála után ne 
lehessen elnevezni róla utcát.   

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ez csak egy lehetőség. Jelzem, hogy az előbb említett 3. § (1) bekezdés, ami 
az elnevezésekre vonatkozik csak a 2018-as évben fog hatályba lépni.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kérem a bizottság tagjait, hogy aki a közterületek 
elnevezésének és a házszámok megállapításának szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
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.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 55/2015. (III. 17 .) 
számú határozata a közterületek elnevezésér ől és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
rendelet-tervezetr ől  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a közterületek elnevezéséről 
és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek is 
elfogadásra javasolja.      

4. A mezei őrszolgálat létrehozása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Ez nem kötelező feladat. Szükség van erre? 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az anyag korrekten összefoglalja kötelezettségeinket, feladatainkat, 
lehetőségeinket. Külön választanám azt az egyszeri beruházási költséget, amibe ez belekerül és az 
egyszeri bevételi lehetőségeket, támogatásokat is. Külön választanám továbbá a hosszú távú 
költségeket, és másik oldalon a bevételi forrásokat. Az éves 2 millió Ft-os bevétel a tulajdonosok 
részéről papíron szerepel. Viszont ami nem csak papíron szerepel, az egy költség oldal, ami áll a 
munkabérből, továbbképzésből és egyéb költségekből. Nagyságrendileg hogyan néznek ki ezek a 
számok, mi az az összeg, amivel reálisan számolni lehet?  

Kmetty Károly polgármester:  Ha a bevétel és a kiadás összegét összevetjük, kb. 4-5 millió Ft-ot 
jelentene a költségvetésben évente. Plusz egy egyszeri költség is fennáll a kezdésnél. Azt kell 
mérlegelni, hogy ha van egy közbiztonsági koncepciónk mennyire illeszkedik ez bele és megéri-e ezt 
csinálni. A külterületeken történő rend biztosítása a fő feladata a mezőőrnek. Mérlegre kell tenni, hogy 
mennyire van erre szükség.  

Szántó Veronika bizottsági tag : Az érintett területek tulajdonosainál érdeklődtünk, hogy mennyire 
igénylik ezt és tudják-e,  hogy milyen költséggel jár? A másik kérdésem az lenne, hogy ez ugye nem 
0-24-es ügyeletet jelent? Az egyik legfontosabb dolog a szemétlerakás megszüntetése lenne. Egy 
emberrel nem fogjuk megváltani a világot és van egy közterület felügyelőnk is. Én nem látom értelmét 
ennek a szolgálatnak, hiszen polgárőrséggel is rendelkezünk. Napi 8 órával nem váltjuk meg a világot. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : A mezőőri bírság behajtható követelés? 

Kmetty Károly polgármester:  A mezőőr kötetlen munkabeosztásban dolgozik. Hogy mennyire tudja 
visszaszorítani az illegális tevékenységet az adott területet, ez jelenleg hit kérdése, erre még nem 
tudunk válaszolni.  Az első kérdésre válaszolva, gondoltunk arra, hogy felvesszük a kapcsolatot a 
horgász egyesületekkel, erdészekkel, magántulajdonosokkal, ebben azonban még nem történt lépés. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A rendelettervezet is elkészült, a testületnek kell eldönteni látva a 
számokat, hogy kéri-e ezt a szolgálatot. Nem kötelező elfogadni. Nagyon sok településnél 
megnéztem, hogy a mezei őrszolgálatának a létrehozásáról milyen rendeletet alkotott, milyen 
formában történik ott az ellátás. Utána lehet járni a további információknak. El kell dönteni a 
testületnek, és ha komolyan gondolják a képviselők, fel kell venni a kapcsolatot az föld-
tulajdonosokkal. Az előterjesztésben is benne van, hogy 2008-as az utolsó földkönyvünk. 2008-as 
adatokkal dolgoztunk, ezért ezt is le kell kérni.  
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Benedek Éva bizottsági tag:  Így még plusz terhet, feladatot rakunk a műszaki osztályra. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezt a földhivatal fogja a rendelkezésünkre bocsátani.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Hogy tud ott lenni ekkora területen egy személyben? 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Ha ennek az összegnek a felével megtámogatjuk a közterület 
felügyelőt és a polgárőrséggel együttműködik, lehet, hogy elérjük a célunkat.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Mennyiben különbözik a polgárőr a mezőőrtől? 

Kmetty Károly polgármester:  Nagyobb a hatásköre és fegyverrel is rendelkezik. Olyan mezőőrt 
alkalmaznánk, aki rendelkezik olyan terepjáróval, ami alkalmas a feladat ellátására. Nem vennénk 
gépjárművet, de az üzemanyag költségét és egyéb juttatást adnánk neki. Kb. 4-5 milliót Ft-tal 
számolunk. Ha a bérezését nézzük a járulékaival együtt havi 200 ezer Ft kiadást jelentene.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  A 2 millió Ft-tal nem szabad számolni felelősen, bevételként.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az előterjesztésben is szerepel, hogy a megalakuláskor lehet igényelni 
egy egyszeri támogatást, 500.000 Ft összegben, majd a működés során 90 ezer Ft-ot havonta. Ezt az 
összeget 3 havonta utólag meg lehet igényelni, ennyi bevétellel lehet számolni. Ez nyilván csak a 
töredékét fedezi a kiadásoknak.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Veresegyházon van mezőőr velük felvettem a 
kapcsolatot. Megtudtam tőlük, hogy nem vesznek támogatást igénybe a Kormánytól és beruháztak 
egy autóra. Pozitívan nyilatkoztak a munka hatékonyságáról. Visszaszorultak a falopások, illetve 
minden olyan illegális tevékenység, amiben hatáskörében eljárhat. Ott is van közterület felügyelő bár 
lehet, hogy most már a városnak szüksége lenne még egyre, ezért is sokat számít, hogy van egy 
mezőőr, aki levesz a válláról feladatokat. Közösen is látnak el feladatokat. Tehát összegezve, pozitív 
visszajelzést kaptam Veresegyháztól.   

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Van olyan város, ahol nem vetnek ki mezőőri járulékot. A mi rendelet-
tervezetünkben szerepel mezőőri járulék  és a tervezett összeg is.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Egyéb kérdés ezzel kapcsolatban? 

További kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  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, 5 ellenszava zattal és 0 tartózkodással nem fogadott el.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 56/2015. (III. 17 .) 
számú határozata a mezei őrszolgálat létrehozásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, 
valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy  

• Őrbottyán Város közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz létre, 
melyet 2015. június 1-jétől kezdődően, 1 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

• felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálat felállításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

• felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzottak alapján készítse el a mezei őrszolgálat 
létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét. 

Nem fogadta el. 

5. Napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kaptunk egy anyagot a termelői piaccal 
kapcsolatban. Csatolva volt hozzá Nagymaros város Önkormányzat regisztrációs adatlápjától kezdve 
mindent, amit tudnunk kell. Beszéltem a vácrátóti polgármester úrral ott 2015. március 21-én beindul a 
termelői piac. Ma fogok vele személyesen beszélni, ő azt mondta, hogy a piac működtetése és 
lebonyolítása nem lesz komplikált feladat. Ők már jövő héten indítják. Még nincs pontos információm, 
de a testületi ülésre meglesz. A piac helye az általános iskola előtti tér vagy a Hősök tere lehetne. 
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Szántó Veronika bizottsági tag:  Talán Évi tud már erre válaszolni. Az iskolával felvették a 
kapcsolatot? A piacnak úgy tudom, kötelező illemhelyet biztosítani. Ennek utánanéztek? Tud erről az 
igazgató? Biztonsági őrzést tudunk biztosítani? Ne kapjunk feljelentést az első héten, hiszen a 
tornateremnél is belefutottunk már egybe.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Az Önkormányzattal kell felvenni a kapcsolatot. A tornaterem részt 
önállóan is meg lehet nyitni. 

Szántó Veronika bizottsági tag : Nekem inkább a mosdókkal lenne problémám. 

Kiskuti Petra jegyz ő: Én is megkaptam az anyagot. Átnéztem a vonatkozó szabályokat. Egyeztettem 
a nagymarosi jegyzővel is. Alapvetően ez nem piac, hanem termelői piac, nem ugyanazok a feltételek. 
Pl. WC-t nem kell biztosítani. A cél az lenne, hogy legyen, de erre az iskolát megnyitni 
megengedhetetlen. A vásárlókról is beszélünk. Nem lehet ezt úgy őrizni, ahogy kellene. A termelői 
piac esetében két lehetőség van. 1) Önálló személy az üzemeltető vagy civil szervezet. Az 
önkormányzattól veszi igénybe a területet ebben az esetben, így nem mi vagyunk az üzemeltetők. 
Közterület használatot fizet és jegyző asszony az engedélyező. Nekünk nincs beleszólásunk a 
dolgokba, csak a helyszínt biztosítjuk. Ő, mint üzemeltető végzi az ellenőrzéseket, teljesíti a 
követelményeket. Az engedélyeket megküldjük az összes szakhatóságnak, akik a maguk 
ellenőrzéseit megteszik. A 2) lehetőség, amit Nagymaroson is alkalmaznak, nagyobb felelősséggel 
jár. A kiküldött nagymarosi házirend, ez egy rendelet melléklete, ami a testület által jóváhagyott és 
elfogadott Az önkormányzat maga az üzemeltető. Saját magunknak ezt nem engedélyezhetjük. A 
kormányhivataltól kérnünk kell jegyző asszony kizárását az ügyből. Kijelölésre kerül egy település, 
nagy valószínűséggel Vác. Ez a város veszi nyilvántartásba a piacot. Attól még, hogy mi vagyunk az 
üzemeltetők, a közterület használati rendeletünkbe ezt, és hogy ki mennyit fizet, bele kell vennünk. Az 
előírásokat nekünk kell meghatározni. A településüzemeltetésé a munka, ami a takarítást jelenti. Jól 
bejáratott már náluk ez a dolog az egyéb rendezvények által, nincsenek már nagyon problémák. Az 
elején kell szigorúan lefektetett szabályok mentén kialakítani a rendszert.  

(Szabó István megérkezett: 09.32.) 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az alapvető szabályok elfogadásával lehet vita. Azt, hogy kik árusíthatnak, 
célszerű lenne lekorlátozni. Kizárólag őstermelőket kellene engedni. Hatósági engedélyekkel kell, 
hogy rendelkezzenek, és ez visszaellenőrizhető kell, hogy legyen. Nyugtát is tudnia kell adni. Sütés, 
áramellátás kérdése is felvetődik, valamint az élelmiszer egészségügyi vonatkozása is felmerül. Ezt 
előzetesen el kell dönteni. Nagymaroson is cél azok kizárása, akik nem őstermelők. Egyszerűen a 
házirendjükben benne van, hogy elfogadják az önkormányzat, vagyis az üzemeltető által megjelölt 
feltételeket. Ellenőrzik, hogy megvan-e a megfelelő háttér az őstermelők, árusítók mögött. Kizárják 
azokat, akik viszonteladók.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Sokan jelentkeztek, nagy igény lenne a termelői 
piacra a kimondott őstermelők részéről. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Az is cél volt, hogy a kiskert tulajdonosok is, akik nem rendelkeznek 
engedéllyel tudjanak árulni. Az ilyen jellegű eladásokat ki kell zárni? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Igen, ezeket ki kell zárni. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az élelmiszereket (házi sonkát, a kolbászt) ne vigye ki csak az, aki 
bizonyos előírásokkal rendelkezik.  

Szabó István alpolgármester:  Ezeknek a piacoknak a feltétele, a kistermelő kártya. Ők 600 ezer Ft-
ig adómentesek.  A szervező felajánlotta, hogy ha lesznek olyan idős emberek, aki emiatt nem tudnak 
megjelenni, segítünk kiváltani nekik a papírokat.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem szabad beengedni azt az árusító kört, aki engedéllyel nem rendelkezik.  

Szabó István alpolgármester:  Nincs is ilyen szándék. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Mindegy, hogy ki mit mond tudjuk, hogy utána másként fog reagálni a 
lakosság. Előre ezt nem tudjuk megmondani. A gyakorlat fogja megmutatni, hogy működik-e 
Őrbottyánban a termelői piac. Mindkét oldalról fontos, hogy működni tudjon. Meg kell nézni, hogy lesz-
e erre igény. Amennyiben nincs, akkor be kell szüntetnünk.  

Szabó István alpolgármester:  Ha a vácrátótiak így meg tudták csinálni biztos, hogy nekünk is menni 
fog. Azért kértem, hogy egyebekbe kerüljön bele ez a témakör, hogy ne felejtődjön el, haladjunk vele. 
Ha a törvény előírások engedik, akkor csináljuk. Nem vagyunk elkésve, mert még semmit nem tudnak 
árulni szinte. A primőrök május elején fognak bejönni.  
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Kiskuti Petra aljegyz ő: Azt az alapvető döntést meg kellene hozni, hogy az önkormányzat 
üzemeltesse vagy civil szervezet. Amennyiben az Önkormányzat vállalja ezt a szerepet, a 
kormányhivataltól kérnünk kell a kizárásunkat. Ennek van egy bürokratikus menete, amit meg lehet 
gyorsítani, de sok időt elvesz. Mérlegelni kell, mert más, hogy ha a jegyző asszony engedélyezi, ami 
akár két nap alatt megvan és más, hogy ha a kormányhivatal és másik jegyző engedélyére várunk. 
Fel kell készülnünk, rendeletet kell módosítanunk és a helyszínről is döntenünk kell. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kizárás esetén 30 napot csúszik az termelői piac 
megszervezésének ideje. 

Szabó István alpolgármester:  A döntéseket hozzuk meg, legalábbis mozduljunk meg egy irányba. 
Gondolkozzunk más helyszínekről is.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Szabó István alpolgármestert kérdezem, hogy melyik konstrukciót 
támogatná?  

Szabó István alpolgármester:  Az önkormányzati szervezés előnye, hogy a hasznot is ő fogja 
termelni, még ha nem is az első időkben. A másik oldalt nézve az idő hosszúsága miatt lehet, hogy 
előnyösebb lenne ha magánszemély kezdeményezné. Várom a nagymarosi és vácrátóti 
visszajelzéseket, hogy merre érdemes elindulni.  

Dékány András bizottsági tag:  Milyen jogcímen juthatna bevételhez az önkormányzat? 

Szabó István alpolgármester: Ha az önkormányzat átadja a területet akkor nem feltétlenül jut 
bevételhez. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ezt nevezik közterület használatnak. 

Szabó István alpolgármester:  Tulajdonképpen a testületnek a terület használatáról kell döntenie. 
Előfordulhat olyan eset, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy nem szed pénzt, hanem kiadja 
használatra, és az utána keletkezett bevételt vissza lehet forgatni. Pénzek keletkezhetnek abból, hogy 
sátrakat, asztalokat adnak bérbe azoknak az embereknek, akik kitelepülnek.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ebben jelen pillanatban nem tudunk dönteni. 
Tudjunk pontos adatokat, várjuk meg a vácrátótiak információit, legyen róla konkrét képünk, hogy 
hogyan indították el. További kérdése lenne még valakinek? 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Mivel több napirendi pont nem volt Csernákné Szobos zlai Szilvia az Ügyrendi Bizottság elnöke 
a nyílt ülést 09:47 órakor bezárta. A bizottság zár t ülés keretében folytatta a munkát. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia    Szántó Veronika 

bizottsági elnök      bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  


