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megtartott ülésének 

Jegyzőkönyve 

94/2015. (IX. 22.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

95/2015. (IX. 22.) számú határozata a napirendi pon tokról  

96/2015. (IX. 22.) számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet 
alapításáról 

97/2015. (IX. 22.) számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet 
igazgatójáról 

98/2015. (IX. 22.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának 
módosításáról 

99/2015. (IX. 22.) számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és 
működési szabályzatáról 

100/2015. (IX. 22.) számú határozata az Egészségköz pont megvalósítása magánszféra 
bevonásával tárgyában   

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2015. 
szeptember 22-én, kedden 08:00 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 

 Csapó Károly  OBCSE elnök 

 Kiszely Zoltán irodavezető 

 Batki Gabriella  gazdasági  vezető 

 Takács-Sánta Ágnes  Művelődési Ház vezető 

 Czeba Judit jegyzőkönyvvezető 

Meghívó szerinti napirendi pontok 

1. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása  

2. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatának módosítása  

3. Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása 

4. Egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával  

5. Egyebek 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom hogy a 
bizottság 5 tagja van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kollár Sándor 
bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati 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 94/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. szeptember 22-
én, kedden 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor bizottsági tagot 
választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A napirendi pontok sorrendjére szeretnék javaslatot 
tenni, mégpedig azért, mert a Művelődési Ház intézmény vezetője még nem érkezett meg körünkbe, 
és ő az előterjesztője az első két napirendnek. Első napirendi pontunk legyen az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása.  2. napirendi pontunk legyen a Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása. 3. napirendi pontunk A Művelődési Ház és 
Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. 4. napirendi pontunk az 
Egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával, az 5. napirend pedig az Egyebek. Aki a 
napirendi pontokat ezekkel a módosításokkal elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen szav azattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 95/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata a napirendi pontokról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a napirendi pontokat  

1.. Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása 
2.. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása  
3.. Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatának módosítása  
4.. Egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával  
5.. Egyebek 

Elfogadja. 

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

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A képviselő-testületi üléseken többször elhangzott, 
hogy a testület GAMESZ-t szeretne létre hozni Őrbottyánban, megfelelő eszközzel és gépparkkal 
azért, hogy a lakossági igényeket is jobban ki lehessen szolgálni, illetve azért, mert úgy gondoltuk, 
hogy a település fejlődését is nagyban segítené. Feladatunk lenne e-mellett a GAMESZ igazgatójának 
a személyére pályázat kiírása is. Egyelőre a létrehozással kapcsolatosan nálam vannak homályos 
pontok és meggyőzhető vagyok minden szemszögből, csak szeretnék egy-két dologra választ kapni. 
Az első kérdésem hogy van városüzemeltetésünk. Tulajdonképpen ez beleolvadna a GAMESZ-be a 
személyi állománnyal együtt? 

Kmetty Károly polgármester:  Így van, igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Kicsit olyan, mint ha a tyúk és tojás esete lenne. 
Eszköz és gépparkot is szeretnénk, de ezzel nem rendelkezünk úgy, ahogy szeretnénk. Hogy nézne 
ez ki januártól? Lenne egy igazgatónk, aki alá tartoznának a közfoglalkoztatottak – fel van sorolva 
olvashatta mindenki, hogy mik azok a feladatok, amit még a GAMESZ magához venne, de még 
költségvetése nem lesz. Pénzzel nem igen fog rendelkezni. 

Kmetty Károly polgármester:  Miért? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Mert még nem lesz elfogadott költségvetésünk 
január 1-jén.  

Kmetty Károly polgármester:  Akkor nem lesz, de a költségvetéssel már novemberben kell 
foglalkozni. A költségvetésnek az a sora, ami eddig a városüzemeltetés mögött jelent meg 
értelemszerűen meg fog jelenni e-mögött a szervezet mögött.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Attól azért több pénzre lenne szükségünk. 

Kmetty Károly polgármester:  Erre azt szeretném mondani, hogy megjelent egy új pályázati 
összefoglaló anyag. Kifejezetten erre a célra lehet pályázni, ezek a pályázatok a jövő év elejétől 
indulnak. A GAMESZ lényege, hogy tud majd vállalkozási tevékenységet is végezni és bizonyos 
körökben lehetősége lesz áfa visszaigénylésére. Jelen felállásban mi végfelhasználók vagyunk, 
mindent áfásan fizetünk. 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök : Kérdés ezzel kapcsolatosan van-e valakinek? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Alapító okirat 4. 6 pontjával kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget 
kérni, mert ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent. „A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységének felső határa: A módosított kiadási előirányzatok 30%-a”. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Polgármester úr is mondta, hogy ez a költségvetési szerv, vállalkozási 
tevékenységet fog végezni és végezhet. Mivel mi azt szeretnénk, hogy végezzen, az alapító okiratnak 
rendelkeznie kell arról, hogy ezt a vállalkozási tevékenységet a költségvetésen belül milyen arányban 
teheti. Ezt ebben a formában kell meghatározni, tehát a felső határát kell rögzíteni az alapító 
okiratban. A módosított kiadás előirányzatokhoz képest. Ha mondjuk, 100 egységnyi Ft-tal szól a 
költségvetésben, akkor 30 Ft-ig végezhet vállalkozási tevékenységet.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Ez jó nekünk, ha ilyen mértékig korlátozzuk? Nem lenne jobb, ha 
magasabb lenne?  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Megmondom őszintén, hogy nem igazán látjuk még előre, hogy ez mekkora 
hányadot fog felölelni. Nyilván az alapító okiratot lehet módosítani, ezt lehet növelni, de szerintem az 
indulásnál az alapfeladatok ellátása lesz az elsődleges. 

Kmetty Károly polgármester:  Ezek a számok illetve megfogalmazások az alapján történtek, hogy 
egyeztettünk a Dunakeszin működő hasonló szervezettel, veresegyházi GAMESZ igazgatójával. 
Azokat a tapasztalatokat kértük be, hogy melyik irányba érdemes elmenni. Amit Petra megfogalmazott 
épít azokra a tapasztalatokra is, amelyeket az egyeztetés során megkaptunk ezeknél a 
szervezeteknél. 

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az egyeztetéseknél az egyiken részt vettem. Van különbség a kettő 
között. A Veresegyházi a klasszikus GAMESZ, amiben mi is gondolkodunk, a Dunakeszi egy másik 
konstrukció, az egy vállalkozás. 

Kmetty Károly polgármester:  A két dolgot összevetve, egyelőre nekünk a veresegyházi 
szimpatikusabb. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Csak egy kiegészítés. Ez csak a GAMESZ létrehozásának folyamatában az 
első lépés. A jogi igazgatási kereteknek a megteremtése. Az, ami ezt követi, a pénzügyi háttér 
megtervezése, a költségvetés, hitelfelvétel kérdése, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - 
minden testületi ülésen egy-egy lépéssel megyünk előrébb. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Nálam az volt a lényeg, hogy külön 
városüzemeltetés és GAMESZ párhuzamosan ne működjön együtt. Egyéb kérdés? Akkor térjünk rá a 
GAMESZ igazgató pályázati kiírására. Közalkalmazotti jogviszonyban egy magasabb vezetőt fogunk 
kinevezni.  

Szántó Veronika bizottsági tag:  Közalkalmazottnak szüksége van vagyonnyilatkozati eljárási 
tételre? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Vezetőnél igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Én megnéztem a törvényt, mert bennem is felmerült 
kérdésként. Vannak olyan pontok, amik előírják, hogy a közalkalmazottnak is kell. További kérdése 
van-e még valakinek? 

További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 
határozati javaslat 1. pontjával, a GAMESZ alapításával egyetért, és a testületnek elfogadásra 
javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 96/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a határozatot, mely 
szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. január 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző …./2015. számú alapító okirat 
szerint. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba 
vételéről, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Aki a határozati javaslat 2. pontjával, az igazgatói 
pályázati kiírással egyetért és azt a testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 97/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata az Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a határozatot, mely 
szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képző 
pályázati kiírás szerint. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési szerv vezetői 
pályázatának kiírásáról, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

2. napirendi pont: M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ez egy formai előírásnak megfelelő tétel most, 
hiszen a törvény egységes formai előírást állapított meg, ezért a mi alapító okiratunkat is módosítani 
kell. Takács-Sánta Ágnest kérdezem, hogy szeretne-e a napirendhez hozzászólni?   

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Nem. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Én javaslom, hogy a kormányzati funkciók közé vegyük be a 
mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás című tevékenységet. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 9. pontnak, igaz? 

Benedek Éva bizottsági tag:  Igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  További kérdése van-e még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Aki a határozati javaslatot, az alapító okirat 086090 
– Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkcióval történő kiegészítésével  együtt a 
testületnek elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 98/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint: A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi bejegyzéséről, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

3. napirendi pont: M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési 
szabályzatának módosítása  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök: Jogszabályi rendelkezések miatt vált szükségessé 
az SZMSZ módosítása a Művelődési Ház és Könyvtárnál. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Egy dologgal szeretném kiegészíteni az egyik 
mellékletet, a könyvtárhasználati szabályzatot,  hogy ha lehet. Az elveszett olvasójegy pótlása kerüljön 
100 Ft-ba. Az 5. pont-ban. 

Szabó István alpolgármester:  Nekem egy kérdésem lenne Ágneshez, hogy milyen módszerbeli 
változásokat szeretne? Elgondolkodott-e arról, hogy a rendezvényeken való tárgyi eszközöknek a 
biztonságos visszakerülése, milyen módon történjen meg. Gondolok én itt a tűzoltópalackok 
eltűnésére. Ennek a felelősségének a megállapítása, hogy ne történjenek a jövőben ilyenek. Mert 
tudomásom szerint az elmúlt időszakban két ilyen palack is elveszett, ami kár a számunkra, számára 
is. A következőkben ez hogyan lesz kikerülve? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Minden eszköz mellé nem tudunk embert állítani. Kint 
van rengeteg székünk, sátrunk, tűzoltó készülékeink.  
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Mindenkit megkértem, hogy legyen szíves visszahozni. Este mindenki más időpontban fejezi be a 
szolgáltatását és nem mindig voltam én sem a sátorban.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Nem lehet egy átadás-átvételt papíralapon 
csinálni? Hátha nyomatékosabb lenne, hogy ezt visszaadja.  

Szabó István alpolgármester:  Mindenképpen ez lenne a javaslatom, mert én ezt nem tudom 
elfogadni. Ilyen alapon minden alkalommal el fog tűnni egy tűzoltó palack és minden alkalommal 
veszünk egyet 20 ezer Ft-ért. Ezt így nem lehet.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag:  Azt javaslom, hogy papír alapon akkor oldjuk meg. 

Kmetty Károly polgármester:  Én erről nem hallottam. 

Szántó Veronika bizottsági tag:  Ha valaki felkapja a rendezvényen, akkor azzal kifizettetjük, aki 
reggel átvette? Azt onnan valaki ellopta. Az fog felelni érte, aki reggel kivitte és közben végez plusz 
más munkát? Én akkor tudok vigyázni egy tűzoltó palackra, ha a hónom alatt van és nem veszi el 
senki. Értem István problémáját is, de nem látom a realitását. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Nem a mieinknek mondjuk, hanem a sátorban lévő vállalkozóknak. 

Szabó István alpolgármester:  A fiúkban is azt kell tudatosítani, hogy nem úgy van, hogy fogom és 
ledobálom valahol, az illetőnek nem is szólok róla, hanem átvetetem vele. 

Szántó Veronika bizottsági tag: Értem, köszönöm. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha jön egy vállalkozó, akkor mi biztosítjuk számára a tűzoltó 
készüléket?  

Takács Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Igen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Miért mi biztosítjuk? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Neki előírás, hogy a kocsijában legyen.  

Kmetty Károly polgármester:  Vegyen egyet magának. Ebbe az irányba kellene elmenni, hogy 
legyen ez egy kötelező része a szerződésnek, ne mi biztosítsuk a tűzoltó készüléket. Mi a saját 
dolgainkra biztosítsuk, úgy gondolom. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Egy rendezvényen mondjuk vendéglátó 
tevékenységet folytat, akkor mi adjuk a tűzoltó készüléket? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Mondjuk, igen. Egy Harangok napján, ha  kijön a 
vállalkozó, akkor a színpadhoz és a vállalkozónak mi biztosítjuk.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Ez előírás? 

Takács-Sánta Ágnes M űvelődési Ház vezet ő: Az előírás, hogy legyen. Nem minden egyes sátorhoz 
van adva.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Akkor lehet, hogy ezen is el lehetne gondolkodni, 
hogy úgy kötjük meg velük a bérleti szerződést, hogy ezt ők biztosítsák. További kérdése van-e még 
valakinek? Aki az SZMSZ 4. számú mellékletének kiegészítésével – elveszett olvasójegy pótlása 100 
Ft - a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 99/2015. (IX. 22. ) 
számú határozata a M űvelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési 
szabályzatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a határozatot, mely 
szerint: a Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési 
szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos szervezeti 
és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi, elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

4. napirendi pont: Egészségközpont megvalósítása ma gánszféra bevonásával  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A Képviselő-testület döntött már arról, hogy ezzel 
szeretné az önkormányzat feladatellátását elősegíteni. Maga az egészségügy egy része kerülne más 
telephelyre.  
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Kmetty Károly polgármester:  Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ennek a határozatai javaslatnak 
két lényeges eleme van, a bérleti díj és a futamidő. Ez a két fő elem.  

Szántó Veronika bizottsági tag:  Egy olyan kérdésem lenne, hogy az Egészségházat azért hoznák 
létre, hogy egy helyen legyen minden, korszerűsítés stb. Úgy tűnik, hogy ebből a patika és a 
gyerekorvos azt mondta, hogy nem kér. Nem az lenne a lényeg, hogy minden egészségügyi ellátás a 
településen belül egy helyen legyen? 

Kmetty Károly polgármester:  Nem arról kell dönteni, hogy mennyiért. Olyan épületet kell létre 
hoznunk, hogy a mozgáskorlátozottak is bejuthassanak. A szegény emberrel mindig az a baj, hogy 
kompromisszumot kell kötnie. Ami fontos, hogy ha ez a létesítmény megvalósul, akkor az a probléma, 
hogy zsúfoltak a rendelők – ami a lakosságtól panaszként rendszeresen bejön - megoldódik. A gyerek 
orvosi területen meg lehet oldani az egészséges, illetve beteg gyerekek elkülönítését, hiszen 
felszabadul hely. A gyógyszertár egy speciális helyzet, hiszen a költöztetés komoly pénzbe kerülne. 
Ezt a két dolgot – gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár - be kell áldoznunk ennek az egésznek az 
oltárán, ha ebben akarunk lépni.  

Bendek Éva bizottsági tag:  A gyerekorvos mégis csak praktikusabb az óvoda és iskola környékén. 
Illetve, jövőre miután nem lesz új iskolánk megint lehet, hogy szembesülhetünk azzal, hogy még plusz 
egy tanteremre szükségünk lesz és ez erre is lehet megoldás.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  Mindenféleképpen pozitív, hogy a gyermekorvosi 
részt meg tudjuk oldani. Egészséges és beteg gyermekek elkülönítését. Ez teljesen pozitív. Itt nekünk 
arról kell döntenünk, hogy közbeszerzési eljárást fogunk lebonyolítani. Első körben ez lenne a mi 
feladatunk.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Én azért kíváncsi lennék az Önkormányzat, illetve a Hivatal vezetőinek 
véleményére erről az összegről. Ez azt jelenti, hogy éves szinten ez kb… 

Benedek Éva bizottsági tag:  7.000.000 Ft lenne.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Nyilván sok minden függ az eredeti konstrukciótól, mert a jelenlegi 
állapotban nem fizetnek bérleti díjat. Bevételre nem sok helyről számíthatunk.  

Kmetty Károly polgármester:  Elméletileg bérleti díjat nem is kérhetünk. Ezt biztosítanunk kell, 
törvény írja elő. 

Kollár Sándor bizottsági tag : Ezért kérdezem, hogy ezt, hogy látjátok. Mert ez éves szinten egy 8-10 
millió Ft közötti költség lesz. 

Szabó István alpolgármester:  A rezsivel együtt gondolod? 

Kollár Sándor bizottsági tag:  A rezsivel és az egyéb dolgokkal. A rezsi egy részét nyilván a 
vállalkozók fizetik. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Miután feltételezhető, hogy korszerű eszközöket fogunk beépíteni 
nagyon valószínű, hogy nem annyival fog a rezsi növekedni, mint ahogy a jelenlegi rezsi költségből 
következtetni lehetne. Itt most a nyílászárók le vannak cserélve, de a fűtés a szellőzés nem olyan 
korszerű, mint amit most szeretnénk megvalósítani. 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy van a kiírás is, hogy technikai szempontból  „A” osztályú épületet 
szeretnénk. Mi is úgy gondoljuk, hogy drasztikusan nem fognak változni a rezsiköltségek. Ha most 
megnézzük a rendelőt jó esetben a „C” kategóriát éri el. Vélhetőleg nem lesz hatalmas a különbség. 
Nem is igazán a rezsiköltség érdekes az egészben, hanem, hogy azt látjuk, hogy 7,2 millió Ft éves 
szinten terheli a költségvetést, a másik paraméter pedig a 20 év. Ha ez egy cikluson belüli történet 
lenne, úgy gondolom, hogy relatíve könnyebb lenne mindenkinek a helyzete. Ez egy 4 ciklust átölelő 
kötelezettségvállalás.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Az a baj, hogy nem lehet tudni. Nem tudhatjuk azt, hogy januárban 
megjelenik egy pályázat, de ha meg nem csinálunk semmit…  

Kmetty Károly polgármester:  Mi szeretnék ezt a dolgot elindítani. Azt látni kell, hogy ezzel a 
futamidővel, ez nem kevés pénz. Bár én úgy gondolom, hogy nekünk elsődleges feladatunk, hogy a 
lakosság életkörülményeit hozzuk olyan helyzetbe, - mondjuk az egészségügyi ellátás területén – 
hogy lakhatóbb legyen a település. Magunk részéről mi ezt támogatjuk. 

Csernáné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A lakosság 90 %-a elégedetlen az orvosi rendelővel 
és környékével, mert túl zsúfolt.  
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Kollár Sándor bizottsági tag: Ha a gyermekorvos át tud költözni, akkor ez egy kulturált megoldás 
lehet. Kiszely Zoltánt kérdezem, hogy mennyi ennek a beruházási költsége nagyjából? 

Kiszely Zoltán irodavezet ő: Sok. Sok helyen utána néztünk, hogy reális-e ez az összeg. Körbe 
néztünk a kamaránál illetve megnéztük az ilyen nagyságrendű orvosi rendelőknek a bekerülési 
költségét. 2000-es adataink vannak, amelyek már biztos adatok, közbeszerzésen lefutott adatok. 1 
m² kialakítása orvosi rendelőnél, 300 ezer Ft fölött van. Ez az átlagos alapár, ez attól különböző 
szorzókkal növekszik, hogy milyen berendezési színvonal van ehhez. Ezért mi a bekerülési költséget 
az alapár szerint vettük, hiszen a kiinduló elképzelés szerint mi nem rendeztük volna be. Ilyen dolog 
nem volt benne a költségvetésben. Az egyeztetések során is a tervező egészen odáig ment, hogy a 
helyszínen lefényképezte, hogy milyen bútorok kerülnek át és ezzel minden orvos egyetértett. Az 
alapárat kb. 300 ezer Ft/ m²-rel lehet számítani. Ez az épület gyakorlatilag 300-320 m² körül fog 
kialakulni. Természetesen itt azért még lehetnek olyan pótberuházások, amelyeket a beruházónak kell 
elvégezni, nem nekünk. Pl. a parkolók elhelyezése.  

Kollár Sándor bizottsági tag:  Plusz a telek. Az ingatlan sem a miénk lenne. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha visszaosztunk kb. 2000 Ft m²-6,5 Euró a nagyságrend. Ha valaki 
figyeli az ingatlan piacon a bérbe adandó akár iroda épület, akár egyéb célú dolgokat, ebben a 
viszonylatban, ez nem tűnik soknak. Ez is egy olyan fogódzkodó, ami alapján talán kicsit megalapozott 
döntést lehet hozni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök:  A bérleti szerződés tervezettel kapcsolatosan 
valakinek van-e még kérdése? Aki a határozati javaslatot a testületnek  elfogadásra javasolja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 100/2015. (IX. 22 .) 
számú határozata az Egészségközpont megvalósítása m agánszféra bevonásával tárgyában   

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a határozatot, mely 
szerint: 

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

2.. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolíttatására.  

Elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 

5. napirendi pont: Egyebek 

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

Szántó Veronika bizottsági tag:  Az óvoda kapcsán szeretnék pár szót szólni. Két problémám lenne. 
Az egyik az állandó óvónő csere, amivel még nem is lenne gond, mert az óvodavezetőnek  szíve joga. 
Nekem van egy óvodás korú gyerekem. Kis csoportos volt, amikor az utolsó szülői értekezlet 
befejeződött és Kati már kifele ment, amikor megkérdezte tőle egy anyuka, hogy folyosói pletyka 
alapján az egyik óvó nénit lecserélik-e és hogy ez igaz-e. Kati azt mondta, hogy sajnálja, hogy ez 
visszajutott hozzánk, igaz, de nem árulja el az új óvónő személyét. Ezek után elkezdődött az újabb 
óvodai év és délután döbbentünk rá, hogy tényleg van egy új óvó néni, akitől el lehet vinni a gyereket, 
csak ő nem ismeri a gyereket, sem a szülőket és mi sem ismerjük az óvó nénit. Következő szülői 
értekezleten jeleztem a Katinak, hogy úgy gondolom, hogy nem alá - és fölérendeltségi viszony van a 
szülő és az óvoda vezetése között és minden szülőnek joga van tudni, hogy ki lesz az az 
óvodapedagógus, aki foglalkozni fog a gyerekkel. Erre ő azt a kérdést tette fel, hogy mit kellett volna 
tennie? Mondtam neki, hogy nem én vagyok az óvodavezető, de azt gondolom, hogy rendkívüli szülői 
értekezleten kellene bemutatni az új óvónőt. Ha ez nem jön össze, akkor aznap, amikor az új 
óvónőnek az első napja van a csoportnál, amikor  beviszik a gyermeket az óvodába mutassák be az új 
óvónőt. A másik problémám, hogy az egyik csoportban egy kis gyerek rühes lett. Erről nekünk nem 
szóltak. Felhívtam a védőnőt és megkérdeztem, hogy milyen jogszabály vonatkozik erre. Azt 
gondolom, hogy a szülőknek joga van erről tudni. Értelemszerűen a gyereknek joga van a saját 
személyi védelmére, de a szülők figyelmét hívják fel erre. Ha az én gyerekem hazajön viszketve, 
biztos nem arra gondolok, hogy rüh. 
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Mire elviszem a gyereket az orvoshoz eltelik 2-3 hét. Azt mondta nekem a védőnő, hogy bár erre 
jogszabály nincsen, egyeztetett a vezető óvónővel és az kérte, hogy a szülőket erről értesítsék, pont 
azért, hogy egy nagyobb járványt elkerüljenek. A mai napig erről hivatalos értesítés nem történt. Nem 
csak felénk, hanem a többi óvónő felé sem. Azt gondolom, hogy egy védőnői kérésnek eleget kellene 
tenni még akkor is, hogy ha jogszabály ezt nem is írja elő. Ilyen problémáim lennének. Minden folyosói 
pletyka szinten történik és nem gondolom, hogy ezt így kellene tenni. Egy intézmény vezetésénél ez 
nem így működik, próbáljuk meg a szülőket egyenlő félként kezelni.  

Kmetty Károly polgármester:  Hozzám is ilyen szinten jutottak el az információk. Annyi számomra 
ilyen meghökkentő dolog jött be, hogy le fogunk ülni az intézményvezetővel, végig fogjuk ezeket 
tárgyalni. Látszik az, hogy vannak olyan esetek, amikor azonnal kell lépni és nem a mundérbecsület 
az első. Ezeket a dolgokat végig fogjuk tárgyalni. 

Szabó István alpolgármester:  A nyitott iskolaudvarral kapcsolatban szeretném megköszönni a 
Szilvinek és Móniéknak az anyagi segítséget és a munkát, valamint Benedek Éva munkáját és az 
Önkormányzatnak is az anyagi támogatását.  

Mivel több napirendi pont nem volt, Csernákné Szobo szlai Szilvia, az Ügyrendi Bizottság 
elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 08.47 ó rakor bezárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Kollár Sándor 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 

 

 

 


