
JEGYZŐKÖNYV 
 

mely készült az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. január 19-én megtartott 

üléséről. 
Jelen vannak: Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök  

  Dr. Simon Edit bizottsági tag 
Bárczi László – ülés közben érkezett 
 

Dr. Tahon Róbert jegyző 
Fristáczkiné Szilas Tímea jkv.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
bizottság a jelen lévő 4 taggal határozatképes. Jelzi, hogy Dr. Molnár István bizottsági tag 

igazolta távollétének okát, és nem fog részt venni az ülésen.  
Ezután  a napirendek sorrendjét ismerteti, továbbá javasolja felvenni a napirendek közé a 

Polgármesteri Hivatal létszámbővítésével kapcsolatos előterjesztést. A javaslatot a bizottság 
elnöke szavazásra teszi fel.  
 A javaslatot a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja.  

Ezután javaslatot tesz a napirendi sorrendek megváltoztatására úgy, hogy az első napirend 
legyen a bölcsődei térítési díjak, a második a Medveotthon állatkertté nyilvánítása, majd 

ezután következzen a teljesítményértékelés és a létszámbővítés. Szavazásra teszi fel a 
napirendi sorrend megváltoztatását.  
A javaslatot a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja.  

 
1.)  A térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Tahon Róbert jegyző  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: szavazásra bocsátja a napirendi ponthoz 

tartozó rendeletalkotási javaslatot, melyet a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 

 
1/2008. (I.19). sz. ÜB határozat 

1.) Az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság a térítési 

díjakról szóló 9/2007. (VII. 12.) rendelet módosítására 
vonatkozó rendeletalkotási javaslatot elfogadásra 

javasolja. 
2.) A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot 

a Képviselő-testület elé terjessze. 

Határidő:  2009. január 20. 
Felelős:  Szekszárdiné Bányai Katalin, elnök  

 
2.) A Medvemenhely állatkertté nyilvánítása  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Az előterjesztés oka, hogy a továbbiakban 
nem tartható fent a belépő díj szedés, mert jogszabályellenes, állatkertté kell nyilvánítani 

a medveotthont. Korábban szabtak a szakhatóságok egy négy hónapos határidőt az 
előírások teljesítésére, ami már eltelt. A jelenlegi előírásokat május 1-ig kell teljesíteni. 
Az elvvel egyetért, azonban a költségek meghatározását a költségvetést figyelembe véve 

kell megtenni. 
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Dr. Tahon Róbert jegyző 18.30 perckor megérkezett.  

 
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat, hogy az önkormányzat a pénzügyi 

lehetőségeihez mérten támogatja az átminősítést. A hatóságok által előírtakat teljesíteni 
kell, a költségvetés megtárgyalásakor a testület mondja meg, hogy milyen összeget tud 
erre fordítani. 

 
Szabó Edina képviselő: Azt kérdezi, hogy tulajdonképpen miért jó az átminősítés az 

önkormányzatnak, illetve, hogy az átminősítés után milyen többletköltségeket jelent 
fenntartani az otthont. Továbbá kérdezi, megnézte-e valaki, hogyan lehet a legjobban 
működtetni a medveotthont. Az átminősítéssel nem zárjuk-e ki magunkat a pályázati 

lehetőségekből? 
 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Még a szakhatóságok jelzése előtt kiderült, hogy a jelen 
körülmények fenntartása esetén bezárják a menhelyet, és akkor biztosan csak ráfordítás 
lesz, ha nem nyilváníttatja az önkormányzat állatkertté. Végzett a hivatal számításokat és 

a bevételekből finanszírozhatóak a költségek. A vadaspark és az állatkert kritériumai 
nagyon hasonlóak, csak a vadasparknak jóval nagyobb a területigénye. Jelenleg nincsen 

kiírva ilyen pályázat, ami a későbbiekben konkrét lesz, az az erdei iskola pályá zat, de 
ezzel biztosan nem zárjuk ki magunkat a pályázásból.. 
 

Bárczi László képviselő: Hiányolja, hogy nem került számadat ide, hogy ez mibe fog 
kerülni. Itt csak a minimumfeltételek szerepelnek, hogy az átminősítés elinduljon. 

Legalább a kerítés körméretét jó lenne tudni.  
 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Itt most elviekben egyet kellene érteni.  

 
Szabó Edina képviselő: Szervezetét tekintve olyan lesz az átminősítés után, mint egy 

oktatási intézmény, vagy ki lehet adni az üzemeltetést?  
 
Dr. Tahon Róbert jegyző: Ki lehet adni, de a szakmai feltételek szigorodni fognak. Ugyan 

most kényszerpályának tűnik ez a helyzet, de feltétlenül ez viszi előre a menhely életét.  
 

Bárczi László képviselő: Javasolta már, hogy az alapítvány rendelkezésére álló 9 millió 
Ft-ot erre fordítsa az önkormányzat.  

 

Szabó Edina képviselő: Kérdezi, hogy az engedélyezési eljárások pénzbe kerülnek-e, 
illetve az illetékek vonatkoznak-e ránk? 

 
Dr. Tahon Róbert jegyző: Az önkormányzat illetékmentességet élvez, de azért biztosan 
lesznek egyéb költségek.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: szavazásra bocsátja a napirendi ponthoz 

tartozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasol a Képviselő-testületnek. 
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2/2008. (I.19). sz. ÜB határozat 

A medvemenhely állatkertté nyilvánításával kapcsolatos 
előterjesztés határozati javaslatát az Ügyrendi Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek azzal, hogy bízza meg a testület a 
jegyzőt a költségek kidolgozásával.  

Határidő:  2009. január 20. 
Felelős:  Szekszárdiné Bányai Katalin, elnök  

 
 

3.) A Polgármesteri Hivatal kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselői 

teljesítményértékelés vonatkozásában 

Előadó: Dr. Tahon Róbert jegyző  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: A teljesítménykövetelményekkel 
kapcsolatban javasolja, hogy vonjunk össze néhány pontot és húzzunk is ki néhányat.  

Javaslatát megküldte e-mailen  jegyző úrnak . Javasolja, hogy így kerüljenek módosításra a 
célok és kéri, hogy a Magyary Zoltán idézetet is tartalmazza a célkitűzés. Javasolja 

továbbá, hogy a kategóriák meghatározása ne járjon automatikusan a bérek emelkedésével 
vagy csökkentésével. Az utolsó két kategória nevét is át kell írni a javaslata szerint. 
 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Amit a bizottság elnöke felvetett módosításként, teljesen 
elfogadható és ő is elfogadásra javasolja. A két kategória elnevezés megváltoztatásával is 

egyetért. Az, hogy bérbeálláshoz kötjük-e a teljesítményértékelést, döntés kérdése. Két 
egymást követő évben az alkalmatlanság ténye elég egy eljárás megindításához a 
köztisztviselővel szemben.  

 
Szabó Edina képviselő: Kérdezi, hogy ha van egy személyi ellentét, hogyan oldódik meg 

ez a dolog? Kérdezi még, hogy melyik évet terheli ez először a költségek tekintetében.  
 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: A több éves egymásra épülés és a 

teljesítményértékelési és minősítési előírások miatt ez nem okozhat gondot. Kell egy ilyen 
rendszer, csak a bért ne tegyük mellé. A teljesítményértékelés eredménye a 2010-es 

költségvetést terheli először. Szavazásra teszi fel a módosításokkal a határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasol a testületnek. 
 

 Módosító indítvány 

3/2008. (I.19). sz. ÜB határozat 

Az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság az alábbi 
módosításokkal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek. 

1.)  Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. tv.  34. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2009. évi 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat 

elfogadja az alábbiak szerint: 
„A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus 

közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitika 
semleges, törvényesen működő, korszerű szakmai 
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ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők 

intézzék.” (Magyary Zoltán )  
 

Átfogó elvárások: 

 Folyamatosan álljanak rendelkezésre a település 

helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó 
információk, előrejelzések, elemzések.  

 A hivatalvezetés legyen elkötelezett a település 

jövőképének tudatos alakítása és megvalósítása iránt. 

 A köztisztviselői ügyintézés legyen állampolgárbarát, 

humánus és jogkövető, erősítse a hivatal szolgáltató 
jellegét, emelje az ügyintézés színvonalát.  

 A köztisztviselők munkája és életmódja feleljen meg a 
közszolgálati etika elvárásainak.  

 Az önkormányzati és vezetői szintű döntések 
előkészítésében a köztisztviselőknek aktívan részt kell 

venniük, javaslataikkal elő kell segíteniük a 
leghatékonyabb döntés megszületését.  
 

Kiemelt célok: 

 A Polgármesteri Hivatal részére megállapított feladatok 

bővülésére tekintettel a köztisztviselőknek meg kell 
ismerniük, és munkájuk során és magas színvonalon kell 

alkalmazniuk az új jogszabályokból eredő feladatokat, 
kötelezettségeket; 

 Az ügyintézés folyamatában kapjon hangsúlyt a vezetői 

szintű ellenőrzés, és a köztisztviselők önellenőrző 
tevékenysége.  

 A szakterületi feladatokkal kapcsolatban folyamatosan 
figyelni kell a különböző pályázati lehetőségeket, illetve 

minden olyan egyéb együttműködési lehetőséget, amelyek 
az Önkormányzat, vagy a lakosság számára anyagi, vagy 
egyéb előnyök formájában megnyilvánuló támogatást 

biztosíthatnak;  

 Az önkormányzat gazdálkodása során törekedni kell a 

költségvetési egyensúly megtartására, a bevétel-orientált 
gazdálkodás fenntartására, és a pénzügyi kintlévőségek 

fokozott beszedésére. 

 A Polgármesteri Hivatal működése során törekedni kell a 
legkorszerűbb módszerek és technikai eszközök, 

munkavégzést és nyilvántartást segítő szoftverek 
alkalmazására, továbbá az elhelyezés tekintetében is 

korszerű, minőségi munkafeltételekre; 

 Szélesíteni kell az ügyfelek tájékoztatásában a 

rendelkezésre álló legkorszerűbb technikák alkalmazását. 
Meg kell kezdeni a XXI. század követelményeinek 
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megfelelő elektronikus önkormányzati rendszer 

ügyintézésre való átállás előkészítését; 

 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
egyéni teljesítménykövetelményeinek 2009.évi 

meghatározásáról.  
Határidő: 2009. 01. 31.  

Felelős   : Jegyző  
 
4.) A Polgármesteri Hivatal átszervezése, létszámbővítés 

Előadó: Dr. Tahon Róbert jegyző  

 

   Dr. Tahon Róbert jegyző: Szakmailag indokoltnak és megalapozottnak tartja az  
előterjesztést,  de azt fogja javasolni a testületi ülésen, hogy a költségvetéssel együtt 
kerüljön megtárgyalásra.  

 
Szabó Edina képviselő: Látja, hogy az előterjesztés azokat a szakterületeket akarja 

megerősíteni, amelyek bevételszerzésre nyújtanak lehetőséget. Azonban véleménye szerint 
az oktatási területen igen sok a munka,  és az ezzel foglalkozó köztisztviselő nagyon le van 
terhelve. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Javasolja, hogy 8 órás közművelődési 

előadói státusz kerüljön  a határozati javaslatba,  tehát így  összesen 8 fős létszámbővítést 
tartalmazzon  az előterjesztés.  
 

Bárczi László képviselő: Kéri továbbá, hogy a tényleges, munkáltatói járulékokkal terhelt 
bér is kerüljön be a táblázatba.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Szavazásra teszi fel a módosításokkal a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen, szavazattal egyhangúlag elfogadásra 

javasol a Képviselő-testületnek. 
 

Módosító indítvány 

4/2008. (I.19). sz. ÜB határozat 

Az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság azzal a 

módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a 
Képviselő-testületnek, hogy egy 8 órás közművelődési 

előadói státusz kerüljön még a határozati javaslatba, és a 
tényleges, munkáltatói járulékokkal terhelt bér is kerüljön 
be a táblázatba. 

 

      5.) Egyebek 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: az egyebekben a következő témákkal 
szeretne foglalkozni: 

 a) Tájékoztatás az Auto- Max Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen   
benyújtott szabálytalansági eljárás lezárásáról.  



 6 

b) Elektronikus ügyintézés  a hivatalban – Tatár  Sándor képviselő levele a közigazgatási 

hivatalhoz, a válasz ismertetése. Köteles- e válaszolni a polgármesteri hivatal az e-mailes 
levelekre?  

      c) A 2009.évi módosított testületi munkatervet átadja a bizottsági tagoknak.  
d) Szabó Edina képviselő polgármesterhez és jegyzőhöz írt beadványait elolvasta, de 
egyelőre nem kívánta idehozni. Ha a testület megtárgyalta, lehet, hogy lesz ezzel 

kapcsolatban dolga a bizottságnak.  
 

Felolvassa a Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt.  levelét, mely az Auto- Max 
karosszériakezelő és  újrahasznosító üzemmel kapcsolatos szabálytalansági eljárás 
lezárásáról szól.  

Tatár Sándor képviselő házi komposztálással kapcsolatos, időben leadott előterjesztésével 
kapcsolatban javasolja, hogy az kerüljön be a testület elé a január 20- i ülésen. 

 
Dr. Tahon Róbert jegyző: A képviselő úr házi komposztálásról szóló anyaga nem igényel 
testületi döntést. Írásban kiküldte a GAMESZ felé, hogy ez az anyag a komposztálásról 

szóló kiadvánnyal együtt kerüljön be a márciusi hulladékszállítási díjfizetési csekkek 
mellé, így az eljut a lakosság felé.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Korlátozzuk az e-mailes beadványok 
elintézhetőségét a jelenleg hatályos helyi rendelettel. Kinyomtatta az erre vonatkozó 

jogszabályokat, ezt átadja jegyző úrnak is Ezekben a jogszabályokban nem talál arra való 
utalást, hogy köteles lenne a hivatal válaszolni az e-mailben feltett lakossági vagy akár 

képviselői levelekre. Korlátozható ez a lehetőség  a helyi rendelettel?  
 
Szabó Edina képviselő: Kérdezi, hogy lehet-e elektronikusan ügyet intézni a hivatalban?  

 
Dr. Tahon Róbert jegyző: Nagyon sok megkeresés érkezik e-mailen. Ő sok esetben 

személyesen el is intézi az ügyet, de arra tényfeltáróan válaszolni nem tud és nem  akar, 
legfeljebb annyit tehet a fontosabb bejelentésekkel kapcsolatban, hogy intézkedés történt-e 
az ügyben. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Tegnap írt egy e-mailt a hivatalba, és azt 

azonnal befogadták, neki jók a tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Viszont aki gyakran tesz 
panaszt , és esetleg megalapozatlan a bejelentése, az ugyanúgy utánajárást igényel, de 
ezzel hátráltatja is a hivatalt az érdemi ügyek intézésében. Érthető, hogy nincs akkora 

apparátus, amely minden panaszra reagálni tudna írásos válasszal is.  
     Szeretné elkérni a hivataltól a hoszzú fejbélyegzőt a vagyonnyilatkozatok előkészítéséhez,  

mert az nagyon megkönnyítené a munkát. 
 
Dr. Tahon Róbert jegyző:  A bélyegzőt természetesen átadja használatra.  

 
A bizottság elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni az aktív részvételt, és 

20.25 órakor bezárja az ülést.  
 

Kmf. 

 
 

 Fristáczkiné Szilas Tímea Szekszárdiné Bányai Katalin 

 Jkv.                             Bizottsági elnök   


	Jegyzőkönyv

