JEGYZŐKÖNYV

Készült:

az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2008. február 18-án 18.00 órai
kezdettel.

Jelen vannak:
Szekszárdiné Bányai Katalin

a bizottság elnöke

Bárczi László

bizottsági tag

Dr. Molnár István

bizottsági tag

Dr. Simon Edit

bizottsági tag

Garai Tamás

aljegyző

Dr. Baranyai Tamás

képviselő

Szabóné Balog Erzsébet

jegyzőkönyvvezető

NAPIREND:
1. A képviselő-testület 2008. évi munkatervének véleményezése
Előadó: a bizottság elnöke
2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: a bizottság elnöke
3. A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása
Előadó: Garai Tamás aljegyző

4. Egyebek
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így az ülés határozatképes.
A Bizottság elnöke ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, és napirend módosítást
javasol, mely szerint a Bizottság új tagjának Dr. Baranyai Tamás jelölését veszi fel.
A Bizottság az elnök napirendre vonatkozó módosító javaslatát egyhangú szavazással
elfogadja.
A Bizottság elnöke bemutatja a tagoknak a hivatal új munkatársát, Szabóné Balog Erzsébetet,
javasolja jegyzőkönyvvezetőnek, és egyben felkéri a tagokat személye elfogadására.
A Bizottság tagjai a jegyzőkönyvvezetőt egyhangúan elfogadják.

1. napirendi pont
Dr. Baranyai Tamás jelölése az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjának
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A Bizottság elnöke bemutatja Dr. Baranyai Tamást, akit azért javasol, mert orvosként jól
ismeri a város igényeit, az embereket, és ha a testület is megszavazza, elvállalja a bizottsági
tagságot.
Dr. Baranyai Tamás
Jólesett a felkérés, munkánk során helyismeretemet és tájékozottságomat tudom majd
felajánlani.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke
A Bizottság egyetért-e, hogy Tamást az Ügyrendi Bizottságba jelöljük?
5./2008. (II.18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság elfogadja Dr. Baranyai Tamás képviselő jelölését a bizottság
megüresedett helyére, és ezt javasolja a képviselő- testületnek is.
Határidő: 2008. február 19.
Szavazás: egyhangú igen
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2. napirendi pont
A képviselő-testület 2008. évi munkatervének véleményezése
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A Képviselő-testület erre kijelölt három tagja ( Szabó Edina, Tatár Sándor és Szekszárdiné)
aljegyző úrral egyeztetve elkészítette a munkatervet, ezt Polgármester Úr jóváhagyta.
A napirendi pontokat a holnapi ülésen fogadja el a testület. Az itt elhangzó módosításokról a
képviselő testületi tagok felé történő tájékoztatást én vállalom. Javasolom, hogy tekintsük át
sorban a napirendi pontokat.
Dr. Molnár István bizottsági tag:
A közbeszerzési referensi státusz kialakításával kapcsolatosan az a véleményem, hogy olyan
referenst, aki a közbeszerzéseket önállóan le tudná bonyolítani, nem tudunk megfizetni, tehát
továbbra is szakmai céget kell megbíznunk erre a feladatra, aki a teljes felelősséget vállalja a
közbeszerzésekért.
Véleményem szerint a közterület felügyelő és természetvédelmi őr „eredményarányos
finanszírozása” kijelentés korrupcióra adhat okot, az ő jutalmazásuk nem testületi hatáskör, itt
javaslatot tehetünk, de ez kifejezetten munkáltatói hatáskör és munkaszerződés kérdése.
Garai Tamás aljegyző:
Az illegális szemétlerakás igen gyakori, a hulladékudvar megszüntetése miatt félő, hogy még
gyakoribb lesz. Polgármester Úrral egyeztettünk, miszerint a mezőőrt érdekeltté kellene tenni
az illegális szemétlerakás feltárásában oly módon, hogy az őr által feljelentett, szabálysértési
eljárások során behajtott pénzekből járna a jutalom. Az érdekeltség erre értendő.
Bárczi László bizottsági tag:
A mezőőr az erdő fenntartásnál van nyilvántartva.
Garai Tamás aljegyző:
Igen, de mi - a GAMESZ – fizetjük.
Dr. Simon Edit bizottsági tag:
Természetvédelmi őr képesítést OKJ képzésen lehet szerezni, de tudomásom szerint itt
helyben is van több ilyen képesítésű ember pl. a Tavirózsa Egyesületnél .
Pl. civil szervezeteket is meg lehetne bízni az illegális szemétlerakás ellenőrzésével.
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Garai Tamás aljegyző:

Számtalan bejelentés érkezik illegális szemétlerakással kapcsolatosan, de tettenérés sajnos
nincs, így a tettessel nem tudjuk elszállíttatni a szemetet, továbbá bírság kiszabására csak
hatósági jogkörrel rendelkező személy jogosult.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Ezt a kérdést a testületi ülésen tisztázzuk.
Tehát a javaslatunk az, hogy a február 14- i ülés 1. napirendje a következő legyen:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetése.
A kötvénykibocsátás által lehetőségeink bővülnének, hiszen ebben az évben a fejlesztések
mellőzését terveztük. Nagyon nehéz lesz végrehajtani az idei költségvetést: takarékoskodni
kellene, mégis 1,5 milliárd a fejlesztésre szánt összeg. Megfontolandó, hogy kihagyhatjuk- e
azokat a lehetőségeket, amikor 90%-os támogatást kapunk. Ez a dinamikus fejlődés
eredménye.
Terveink szerint elkészül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, ezzel a feladattal a Szinergia
Kft-t bízta meg az önkormányzat. Ez a város hosszú távú fejlődését felvázoló terv, melynek
összeállításában aktívan részt vesznek a város civil szervezetei, a helyi vállalkozók és
vállalkozások, intézmények, művészek. Az IVS elkészítése a feltétele a KMOP-2007-5.2.1/B
„Funkcióbővítő

rehabilitáció”

pályázaton

történő

részvételnek,

melynek

tervezett

költségvetése 2 milliárd Ft, ebből 500 milliót a városnak kellene hozzátenni a 2009- 20102011. évi költségvetéséből.
Bárczi László bizottsági tag:
A városközpont kialakítását vállalkozók bevonásával kellene megvalósítani, így várhatóan
meglesz rá a szükséges önrész..
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Az önkormányzati rendeletek megalkotásával kapcsolatban: a hirdetmények és reklámok
elhelyezéséről, a közterület használatról és a köztisztasági szabályokról szóló rendelet
tervezeteket az ügyrendi bizottság már tavasszal megtárgyalta, így a bizottságunk előtt
napirenden a további témák lesznek: a környezetvédelemről, a természeti értékek helyi
védelembe vételéről, és az épített környezeti értékek helyi védelembe vételéről szóló új
rendeletek, valamint a vagyonrendelet módosítása.
A testületi munkatervhez további kiegészítéseim:
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összefoglaló táblázatát elkészítettem ( mellékelve).
A Közigazgatási Hivatal észrevétele alapján módosítani kívánjuk az SZMSZ 13.§ (2) és (3)
bekezdését, mely a szavazategyenlőség kérdéseivel foglalkozik.
A testület márciusi napirendjére kell tűzni az új fogorvosi körzetre kiírt pályázat elbírálását .is
Felteszem a kérdést szavazásra, elfogadjuk a Képviselő-testület 2008. évi munkatervét?
6./2008.(II.18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a képviselő- testület 2008. évi munkatervét megtárgyalta, a fent leírt
módosításokkal kiegészítve a testületnek javasolja az elfogadását.
A bizottság módosítási javaslatait a testület elé terjeszti:
Szekszárdiné Bányai Katalin elnök
Határidő: 2008. február 19.
Szavazás: egyhangú igen

3. napirendi pont
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. I. félévi munkatervének elfogadása
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Minden hónap harmadik hétfője a bizottság ülésének ideje, meghívás és értesítés az SZMSZ
szerint történik, valamint Veresegyház honlapján is.
Tekintsük át a munkatervet!
A márciusi ülésen próbáljunk meg a cigány kisebbségi önkormányzattal kapcsolatot
teremteni, hívjuk meg őket egy beszélgetésre.
Garai Tamás aljegyző:
Ez mindenképpen gesztusértékű lépés lenne.
Dr Molnár István, bizottsági tag:
Ma Magyarországon a cigányság felzárkóztatása alapvető cél.
Bárczi László, bizottsági tag:
Veresegyházon sose volt cigánykérdés, igen kis létszámú cigány él településünkön, és ők
abszolút jól beilleszkedtek.
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A kistérségi munkaszervezettel is kapcsolatot kell teremteni, ezt a júniusi ülés napirendjébe
vehetnénk fel.
Dr. Molnár István, bizottsági tag:
A civil szervezetekkel is évente egyszer találkozni kellene.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy a civil szervezeteket a májusi és a júniusi ülésre hívjuk meg.
Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadjuk a munkatervet?
7./2008.(II.18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a fent leírt módosításokkal elfogadja az elnök által beterjesztett 2008.
I. félévi bizottsági munkatervet
Szavazás: egyhangú igen

4. napirendi pont
A Környezetvédelmi Alapról s zóló rendelet módosítása
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Következő napirendi pont a Környezetvédelmi Alapról szó ló rendelet módosítása. Felkérem
aljegyző urat a módosítás ismertetésére.
Garai Tamás aljegyző:
Az alaprendelet 9. §-át érinti a módosítás, ez a probléma is a munkaterv készítése során
merült fel. A Környezetvédelmi Bizottság készíti, bírálja, értékeli a pályázatokat, és dönt az
elnyert összegről. Kivétel a munkafolyamat során az, hogy a pályázat kiírását a Képviselőtestületnek kell jóváhagyni.
Dr. Simon Edit bizottsági tag:
A feltételeket módosíthatja a bizottság?
Garai Tamás aljegyző:
Nem, a feltételekhez kötve van. A pályázati kiírásnál lényeges lesz, hogy most már
magánszemélyek is pályázhassanak, továbbá a prioritás, az utcák, parkok, terek fásítása,
parlagfű védelem, környezeti nevelés. Erre a költségkeret 3 millió forint.
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Jó lenne, ha egy tanár kézben tartaná ezt a kérdést!
Garai Tamás aljegyző:
Cél, hogy a Környezetvédelmi rendelet zöldövezetről, fásításról szóljon, ennek érdekében
követelmény, hogy a fenti összeg legalább 50%-át ezen célokra költse.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A rendelet módosítását elfogadjuk és javasoljuk a Képviselő-testületnek is az elfogadását?
8./2008.(II.18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítását,
és azt elfogadásra javasolja a képviselő- testületnek.
Határidő: 2008. február 19.
Szavazás: egyhangú igen

5. napirendi pont
Egyebek
A bizottság elnöke tájékoztatja a tagokat a képviselői vagyonnyilatkozatok rendben, határidőre
történt leadásáról, a jegyzői pályázat kiírásáról és majdani elbírálásáról, melyet egy eseti
bizottság fog előkészíteni a testület számára.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Megköszöni a részvételt, és az ülést 20.10 perckor bezárja.

Kmf.
Veresegyház, 2008. február 26.
……………………………………

…….……………………………

Szekszárdiné Bányai Katalin

Szabóné Balog Erzsébet

elnök

jegyzőkönyvve zető

