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Készült:

az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2008. március 17-én 18.00 órai
kezdettel.
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Garai Tamás
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Szabóné Balog Erzsébet
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NAPIREND:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: aljegyző
2. A vagyonrendelet módosítása
Előadó: aljegyző

3. Egyebek
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( 5 fő ) jelen van , így az ülés határozatképes.
Ezután bemutatja a tagoknak Szabó Edinát, akit a bizottság által jelölt dr. Baranyai Tamás
helyett a képviselő testület a legutóbbi ülésén megválasztott az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság tagjául, és egyben felkéri a tagokat személye elfogadására. Kérdezi
Szabó Edinát, kíván- e hozzászólni.
Szabó Edina:
Elmondja, hogy szívesen vállalja a bizottsági munkát. Nem önjelölt, a frakciója kérte fel őt
erre. Az előző ciklusban is tagja volt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak, sokat
foglalkozott az önkormányzatot érintő jogi kérésekkel, és érdekli a téma.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke
A Bizottság egyetért-e, hogy Szabó Edina az Ügyrendi Bizottságban dolgozzon?
9./2008. (III.17.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság elfogadja a képviselő testület döntését, azaz Szabó Edina képviselő
jelölését a bizottság megüresedett helyére.
Határidő: azonnal.
Szavazás: egyhangú igen
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Eredetileg három rendelet módosítást terveztek a mai napra, de a hulladékgazdálkodásról
szólót nem kell módosítani. Miért? Kéri aljegyző úr indoklását.
Garai Tamás aljegyző:
A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet azért kellett volna módosítani, mert az eredeti
rendeletben 3 különböző méretű gyűjtőedény szerepelt, a díjaknál viszont csak egyféle. A
rendelet év eleji módosításakor viszont nem szerepelnek már különböző méretű és
befogadóképességű kukák, így okafogyottá vált a további részletezés.

-3Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
További két napirendi pont tárgyalása marad el a munkatervhez képest: a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vezetőjével történő megbeszélés, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégia
ismertetése. Miután ez utóbbi csak március 31-re készül el, Csikós István beruházási
irodavezetőt és az IVS-t készítő Szinergia Kft. képviselőjét az áprilisi ülésünkre fogjuk
meghívni.
Garai Tamás aljegyző:
A Képviselő-testületnek dönteni kell, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való
megállapodás marad változatlanul, mivel ciklusra szól, vagy azt felül kell vizsgálni. Ha az
önkormányzat nem kíván változtatni és a kisebbségi önkormányzat szintén nem, akkor a
Képviselő-testület ezt elfogadja..
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Tavaly nem volt módosítási kérése sem a CKÖ-nek, sem az önkormányzatnak. Kicsit
ösztönözni kell a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hogy foglalkozzanak a témával,
segítsük őket, hiszen új a vezetőjük.
Garai Tamás aljegyző:
A megállapodást hivatalosan ki fogja küldeni számukra, hogy észrevételüket 8 napon belül
tegyék meg.

Amennyiben nem jeleznek vissza, úgy helybenhagyólag marad a régi

együttműködési megállapodás.
Szabó Edina bizottsági tag:
1998-2000 között nem volt kisebbségi önkormányzat, 2002-2006 közötti ciklusban Rácz Béla
volt a vezető.
Garai Tamás aljegyző:
2006-tól új rendszer működik, miszerint az lehet kisebbségi önkormányzati jelölt, aki
bizonyos ideig cigánynak vallotta magát, illetve ahol minimum 30 fő a romák száma.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Felteszi a kérdést szavazásra, elfogadják-e a napirendet az elmondottak alapján?
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1. napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Garai Tamás aljegyző:
Két ok merült fel a módosításra, egyrészt a Közigazgatási Hivatal megkeresése miatt,
módosítanunk kell az SZMSZ 13. § (2) és (3) bekezdését, mert a szavazategyenlőség
jogintézménye nem létezik. A másik a bizottságok ügyrendjének módosítása a testület
tehermentesítése érdekében.
Szavazáskor kétféle döntés van: az igenek vagy a nemek többsége, tehát a jelenlévő
képviselők többségének igen vagy nem szavazata, a tartózkodás nem számít sehová.
Szabó Edina bizottsági tag:
A jelenlévő képviselők több mint fele szavaz igennel vagy nemmel, ez az érdemi döntés.
Bárczi László bizottsági tag:
Ha tartózkodom, azzal nem döntök.
Szabó Edina bizottsági tag:
A megismételt szavazással van a gond.
Dr. Simon Edit bizottsági tag:
Szavazategyenlőségnél nincs azonnali döntés, ez volt a probléma.
Szabó Edina bizottsági tag:
Az Ötv. 11. §-a szerint és a Közigazgatási Hivatal leveléből is kiderül, hogy nincs kétszeri
szavazás, ha nem szavazta meg a többség, akkor a feltett kérdés elutasítottnak minősül, és ez a
döntés.
Bárczi László bizottsági tag:
Tehát szavazat egyenlőség esetén is van döntés.
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Ha másodjára kell szavazni, arra van a rendkívüli ülés, vagy a következő rendes ülés.
Garai Tamás aljegyző:
Ha adott kérdésben nincs érdemi döntés, miért ne dönthetne újra a testület?
Szekszárdiné Bányai Katalin, a B izottság elnöke:
A megismételt szavazási lehetőséget benne kell hagyni, csak nem ugyanazon az ülésen.
Bárczi László, bizottsági tag:
A (2) bekezdést kifogásolta a Közigazgatási Hivatal, de a (3) bekezdést is ki kell venni, mert
az is tartalmaz a szavazategyenlőségre iránymutatást.
Szabó Edina bizottsági tag:
Ha nincs szavazategyenlőség, akkor az újraszavazást sem kell megfogalmazni, a kérdés
rendes vagy rendkívüli ülésen visszahozható.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A módosított szöveg: „Amennyiben a jelenlévő képviselők többsége a kérdésre feltett javaslat
ügyében érdemi döntést nem hozott, azaz, ha nincs meg a jelenlévő képviselők több mint felének az
igen szavazata, akkor a képviselő-testület a javaslatot elutasította.
Ebben az esetben a kérdésről a következő ülésen dönthet a képviselő-testület.”

Felteszi a kérdést szavazásra, hogy a tárgyalt megfogalmazásban a bizottság elfogadja-e az
SZMSZ 13.§ módosítását?
Szavazás: egyhangú igen
Garai Tamás aljegyző:
Következő kérdéskör az SZMSZ módosítással kapcsolatban a bizottságok ügyrendjének
módosítása annak érdekében, hogy a Képviselő-testületet tehermentesítsék.
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A Pénzügyi Bizottság ügyrendjéhez fűzött mondatot ki kellene egészíteni pl. így: civil
szervezetek és nem önkormányzati fenntartású intézmények, mert ellenkező esetben pl. az
önkormányzat által támogatott magán óvodát is beszámoltathatná a bizottság.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A szöveget így módosítsuk: ”…. társadalmi szervezetek és a nem önkormányzati fenntartású
intézmények…”
Szabó Edina bizottsági tag:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendjével kapcsolatban az a kérdése, hogy a
védőnő tud-e az iskolai egészségügyi szolgálatról tájékoztatást adni?
Garai Tamás aljegyző:
Az iskolában dolgozik egy védőnő, aki az iskolai egészségügyi szolgálattal foglalkozik, és
arról tájékoztatást tud adni.
Szabó Edina bizottsági tag:
Az Ifjúsági

és

Sport

Bizottság

ügyrendjével

kapcsolatban

felveti:

a

jelenlegi

megfogalmazásban a sportkör beszámolója pénzügyi és szakmai részt is érint, amit viszont el
kellene választani egymástól.
Dr Molnár István, bizottsági tag:
A szakmai beszámolónak elengedhetetlen része a pénzügyi helyzetről történő tájékoztatás is.
Garai Tamás aljegyző:
A Képviselő-testület beszámoltathatja mind az Ifjúsági és Sport Bizottságot, mind a Pénzügyi
Bizottságot, miután előttük a Sportkör beszámolt.
Szabó Edina bizottsági tag:
Úgy kellene fogalmazni, hogy a Sportkör a sportbizottság előtt ”szakmai” beszámolót tart.
Garai Tamás aljegyző:
Akkor tegyük bele, hogy szakmai beszámolót tart a Sportkör és az uszoda részéről a vezető.
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pályázatokat a kiírás és közzététel mellett el is kell bírálniuk, továbbá a horgászegyesületek
mellett a GAMESZ is beszámol az Ivacsi tó működtetéséről.
10./2008.(III.17.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a fent leírt módosításokkal elfogadja az elnök által beterjesztett
SZMSZ módosítást.
Szavazás: egyhangú igen

2. napirendi pont
A vagyonre ndelet módosítása
Garai Tamás aljegyző:
A költségvetési törvény adta meg a jogalapot a módosításra. Értékesítés során, amennyiben az
önkormányzati vagyontárgy értéke meghaladja a 25 millió forintot, abban az esetben
versenytárgyalás alkalmazása kötelező.
Ennél kisebb összeg is megállapítható, de ez nem lenne célszerű.
Szabó Edina bizottsági tag:
Szükséges lenne a vagyonrendelet további módosítása, hiányzik a vagyonnal való
rendelkezésből a pályázatás, árverés és versenytárgyalás szabályainak kidolgozása.
Garai Tamás aljegyző:
Egyetértek, vegyük elő később a vagyonrendeletet, a versenytárgyalás jelen esetben azt
jelenti, hogy a legjobb ajánlatot tevő féllel kötünk szerződést.
Szabó Edina bizottsági tag:
A versenytárgyalás kiírása így azt jelenti, hogy az adás-vételt követő időszakra nem
határozunk meg feltételeket, célokat, a pályáztatás során viszont cél megjelölése mellett
hirdetek meg valamit.
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Jelen esetben a törvény csak a versenytárgyalás kiírására kötelez.
Bárczi László, bizottsági tag:
A vagyonnal való gazdálkodás szabályainak kidolgozása a Gazdasági Bizottság feladata, majd
az Ügyrendi Bizottság a rendelet törvényességét vizsgálná. Az értékhatárt muszáj beletenni?
Garai Tamás aljegyző:
Igen, muszáj, mivel ez is benne van a törvény szövegében. A versenytárgyalás számomra a
nyilvánosságot jelenti, arra vonatkozóan, ha egy ingatlan eladó.
Dr. Molnár István bizottsági tag:
A helyben szokásos módon kell meghirdetni, ha egy adott ingatlan eladásra kerül.
Bárczi László bizottsági tag:
A versenytárgyalás vagy pályáztatás alkalmazása kötelező.
Dr. Molnár István bizottsági tag:
A Képviselő-testület türelmét kell kérni azzal, hogy a rendeletet módosítjuk, melynek
részletes szabályait 1 hónapon belül a Pénzügyi Bizottságnak ki kell dolgozni.
Bárczi László bizottsági tag:
A versenytárgyalás és pályáztatás részleteinek előkészítésben vegyen részt a Beruházási Iroda
és a Pénzügyi Bizottság 1 hónapon belül, az Ügyrendi Bizottság pedig ezután véleményezze.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
11./2008.(III.17.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság szükségesnek látja a vagyonrendelet további ( 1 hónapon belüli )
módosítását, kiegészítését a versenytárgyalás, pályáztatás kérdését illetően. Felhívja a
képviselő testület figyelmét , hogy a rendeletmódosítás hiányában is be kell tartania az
önkormányzati vagyon 25 millió Ft feletti értékesítése esetén a pályáztatás /
versenytárgyalás szabályait.
Szavazás: egyhangú igen
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Egyebek
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A munkaterv szerint az Ügyrendi Bizottság üléseire civil szervezeteket fognak meghívni,
ezek kiválasztását együtt kell elvégezni. Sorolja a veresegyházi civil szervezeteket: Civil
Kör, Tavirózsa Egyesület, Agóra Kör, ÉVÖGY, Nagycsaládosok Egyesülete, a helyi pártok
(VJJE, ÉVE, SZOVE, Lokálpatrióták )
Szabó Edina bizottsági tag:
Ezeken kívül még a következők: Kincs Alapítvány, Diversitas Alapítvány, Medveotthon Kht.,
CEF (Civil Szervezetek Érdekegyeztető Fóruma).
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
Valamilyen sorrendet kellene összeállítani és a következő 3 ülésre – április, május, június –
egy-egy civil szervezetet meghívni, akiknek jelentősebb közéleti szerepe van.
Szabó Edina bizottsági tag:
Levélben kellene megkeresni az összes civil szervezetet, és felkérni, hogy írásban
számoljanak be munkájukról, azután következzen a meghívás.
Dr. Simon Edit bizottsági tag:
További civil szervezetek: a Cantemus Kórus, a Tegyünk Többet Településünkért.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a Bizottság elnöke:
A civil szervezetek elérhetőségeinek összegyűjtése után levélben megkeresik őket, azután
következhet a meghívásuk.
Megköszöni a részvételt, és az ülést 20.00 órakor bezárja.
Kmf.
Veresegyház, 2008. március 20.
……………………………………

…….……………………………
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