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Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság 2009. március 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak:

a) az egész ülés folyamán:
Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Szabó Edina, Bárczi László, Dr. Simon
Edit bizottsági tagok, Garai Tamás aljegyző
b) az ülés közben érkeztek és/vagy távoztak:
Nemecz Lajos alpolgármester.

Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a bizottság határozatképes, Dr. Molnár István a távolmaradását előre jelezte. 18.00-kor
az ülést megnyitja.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 9 pontról szól, felteszi
a kérdést, hogy a napirendet a bizottság elfogadja-e.
A meghívóban közölt 9 napirendi pontot a bizottság elfogadja.
Szavazás: egyhangú igen (4)
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Véleményünk a Ve resi Krónikáról és a városi honlapról –
értékelő beszélgetés.
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin.
Szekszárdiné: elmondja, hogy az utolsó két évben két városi lapot ismerhettünk meg: a dr.
Gallyas Igor által szerkesztett Veresi Közügyet és az Anka Péter által létrehozott Veresi
Krónikát. Ezekből a lapokból a város életéről szerezhettünk és szerzünk információkat.
Véleménye, hogy mindét kiadvány hozott valami újat. Mindenekelőtt dr. Simon Edit
véleményét kéri a Veresi Krónikával kapcsolatosan, majd felkéri Anka Péter szerkesztőt,
hogy mondja el a tapasztalatait, kérdéseit és esetleges kéréseit.
Dr. Simon Edit: elmondja, hogy munkahelye, a Budapest V. kerület önkormányzatának
hivatalos lapjában a hatályos rendeletek teljes terjedelmükben szerepelnek, egy gyengébb
minőségű papíron a lap közepébe fűzve, ezt fontosnak tartja. A Veresi Krónikában ezzel
szemben csak a képviselő-testületi üléseken meghozott határozatok kivonatai szerepelnek, ezt
kevésnek ítéli meg a testületi munkáról. A tájékoztatás teljessége miatt javasolja a rendeletek
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mellékletként történő lefűzését a Krónikában, hogy akinek nincs internet kapcsolata, az is
megismerhesse a rendeleteket.
Garai Tamás: az SZMSZ-ünk is tartalmazza, hogy a rendeletek kihirdetéséről az
önkormányzat hivatalos lapjában is gondoskodni kell.
Anka Péter: megköszöni a meghívást, és köszönti a jelenlévőket, majd elmondja, hogy 20
éve lakik Veresegyházon, édesapja két cikluson keresztül képviselő volt, emiatt a közügyekről
sokat hallott. A városi rendezvényeken is többször szerepet kapott szavalóként vagy
konferansziéként.
Jó barátságban volt Gallyas Igorral, és 2003-ban egy rádiónál munkakapcsolatban is voltak,
később egyes interjúkat ő készített a Veresi Közügy című lap számára. 2005-ben a Budapesti
Kommunikációs Főiskolán kommunikációs és bölcsész szakon diplomázott. A Veresi
Krónikát 2008. májusában indította, bemutatja az akkori első lapszámot és a jelenlegi 11.
számot.
Szekszárdiné: a Krónika áttekinthető tartalmát jónak látja (közélet— kultúra— életmód—
sport) véleménye, hogy ez a rendszerszemlélet, ami a Krónikában van, a Veresi Közügyre
nem volt jellemző. Többet foglalkozik a Krónika a képviselő-testületi munkával is. Jó
színvonalú munkának, szép kiadványnak tartja a Veresi Krónikát, jól áttekinti a város életét,
viszont drágának tartja.
Anka Péter: Köszöni a pozitív véleményeket. 2008. májustól 2008. decemberig ingyenes volt
a lap, 2009. január óta intézményekben, boltokban kerül árusításra, havonta 3000 példányban
jelenik meg, míg ingyenes volt, addig egy héten belül elfogyott. A hirdetések megjelentetése
jó ötletnek tűnt, a hirdetések ára közepes árszinten lett megállapítva. 2008. szeptembertől lett
színes az újság. 2009. január óta azonban a recesszió hatására a hirdetések száma csökkent,
ezért kellett a 100 Ft-os árat megállapítani. A 2009. januári eladást tekintve elmondja, hogy
1800 példány került különböző intézményekbe, 1200 példány pedig a CBA üzletekbe, viszont
összesen csak 869 darabot sikerült eladni. Az újság túl szép és színvonalas ahhoz, hogy csak
ennyien olvassák. A Veresi Hírmondó kb. három éve szűnt meg, annak 75 Ft volt az ára, és
mégis elfogyott. A 100 Ft-os árat pszichológiai megfontolásból nem szabad csökkenteni.
Az olvasottságot fokozni fogja, hogy áprilistól a General Electric havi 100 ezer Ft-tal fogja
támogatni az újságot, cserébe 1 oldal információ fog megjelenni a gyárról, és 800 db
folyóiratot ingyenesen fognak kapni.
Szabó Edina: nemcsak a 100 Ft-os ár az oka ennek az alacsony példányszám fogyásnak,
szerinte egy-két dolgot másképp kellene csinálni. Elmondja, hogy saját helyzete könnyebb
volt, hiszen korábban ellenzéki lapot szerkesztett, így nem befolyásolták, hogy mit hogyan
csináljon. A tartalomjegyzéket jónak tartja, de javasolja, hogy a cikkek címe egyezzen meg a
tartalomjegyzékben szereplővel. A betűméreteken ( a 40 év felettiekre tekintettel ) és a sorköz
méreteken bizonyos helyeken változtatna. Nincs olyan témafelvetés a lapban, ami olvasás
után megmozgatná az embereket. Javasolja, hogy a képviselő-testületi üléseken elhangzott
felvetéseknek járjon utána a szerkesztő, és ezekről a témákról írjon, ezek után lesz olyan az
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újság, amit érdemes elolvasni és esetleg eltenni. Például az iskolában folyó építkezés kapcsán
tanárokat, gyerekeket meg lehetne kérdezni, hogy érzik magukat ilyen körülmények közt. Egy
kicsi pluszt, egy kis pezsgést hiányol az újságból.
18.30 órakor Nemecz Lajos megérkezik.
Anka Péter: kicsit több együttműködést kér az önkormányzattól, a bizottságoktól és az
intézményvezetőktől.
Dr. Simon Edit: az önkormányzatról többet olvasna a lapban, pl. az adóiroda és a gyámügyi
iroda elköltözött, de nem olvashattunk róla. A Misszió rendelésén kívül a háziorvosok,
fogorvosok, gyermekorvosok, védőnők rendelési időpontjainak megjelentetését is helyeselné.
Szabó Edina: a határozati kivonatok ebben a formában történő megjelentetése semmit nem
ér, a lakosságot érintő kérdésekhez minimális magyarázat jelenik meg, a képviselő-testületi és
bizottsági munkáról nincs elég információ.
Bárczi Lás zló: a pályázatokat is érdemes lenne megjelentetni, például hogy minden utca
ültethet fát, és megtérítik az árát.
Szekszárdiné: a lakosság szélesebb körét érintő
környezetvédelmi, oktatási témában, valóban érdemes erre.

pályázatok

közzététele

pl.:

Szabó Edina: az önkormányzati határozatok mellé jó lenne készíteni egy cikket is a lakosság
jobb tájékoztatása céljából, vagy a bizottsági elnököt megkérdezni a kulturális, oktatási,
környezetvédelmi pályázatok kiírásakor.
Nemecz Lajos: egyetért Szabó Edinával, hiányolja a lapból a pezsgést, az emberek
bevonásával lendületesebbé lehetne tenni az újságot. Oda kell figyelni a megjelenő képek
méretére is, inkább egy legyen, de azon látszódjon a lényeg.
Szabó Edina: az Innovációs Központ hozzon létre saját szóróanyagot, amiben a
programjaikról tájékozódhatnak a lakosok. Ezek az információk jelenleg minden számban egy
oldalt töltenek ki, amit soknak és feleslegesnek talál, miután az állandó programok
ismétlődnek benne. Ehelyett inkább egy-egy programjukat, foglalkozásukat kellene bővebben
ismertetni.
Nemecz Lajos: javasolja, hogy évente két alkalommal – márciusban, szeptemberben – legyen
az újságban részletes tájékoztatás a Misszióról, Művelődési Házról. Neki is az a véleménye,
hogy nagyobb reklám lenne a Művelődési Háznak is, ha a programok felsorolása helyett a
foglalkozásokat tartó, vagy rendezvényeket megszervező személyeket keresné fel a
szerkesztő, velük interjút készítve.
Anka Péter: megköszöni az építő kritikát és a jó ötleteket.
Szabó Edina: van olyan cikk, ahol nincs a végén odaírva, hogy ki írta a cikket, ezt nagyon
zavarónak tartja.
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Szekszárdiné: több politikai bírálatot hallott baloldali olvasóktól, miszerint az utóbbi három
számban Harrach Péter folyamatosan megjelenik, úgy, hogy a cikkek tartalmának nincs
kötődése Veresegyházhoz. Az olvasók jogos elvárása, hogy egy önkormányzati lap ne
politizáljon. Ha megjelenik róla egy cikk, fizessen érte, mint a hirdetők, hiszen ez reklámnak
minősül, ez az olvasók véleménye.
Anka Péter: Harrach Péter mint körzeti országgyűlési képviselő szerepel az újságban.
Szekszárdiné: a városi honlap főoldalán is első helyen jelenik meg a képe és a blogja. A bal
oldali érzelműek azt kérdezik, miért van erre szükség.
Anka Péter: elmondja, hogy igyekezett mindig pártatlan, objektív és független maradni mint
szerkesztő, próbál politikailag elhatárolódni, nincs pártkötődése.
Szabó Edina: minden lapszámban kicsit soknak találja a Harrach Péterrel kapcsolatos
cikkeket, legyen aktualitása vagy a veresi élethez kötődjön, és ne a politikust reklámozza.
19.00 órakor Nemecz Lajos távozik.
Szekszárdiné: elmondja, azt tervezi, hogy kb. fél év múlva újra meghívja Anka Pétert a
bizottság. Gratulál a munkához, mivel nem könnyű feladat ez egy ekkora város életében.
Reméli, hogy a lap terjesztési problémái is előbb- utóbb megoldódnak.
További sikereket kíván Péternek. Kéri, hogy ezután a városi honlapról beszéljenek.
Anka Péter: az eladott példányszám növelése érdekében kéri az önkormányzat segítségét,
hogy a két CBA elfogadja az 500- 500 példány árusítását.
A városi honlappal kapcsolatban elmondja, hogy az utóbbi négy hónapban nem vesz részt az
üzemeltetésében. Jegyző úr 2008 decemberében levette a válláról ezt a feladatot, hogy a
Veresi Krónikával tudjon foglalkozni. Emiatt nem igazán kompetens a témában, de szívesen
meghallgatja és továbbítja az észrevételeket.
Garai Tamás: a területét érintő rendeleti témákban Barsi Nikoletta adatrögzítővel veszi fel a
kapcsolatot, aki adattartalom frissítését gyorsan és pontosan végzi. Egyéb adattartalmakkal
kapcsolatban nem tud nyilatkozni.
Szabóné Balog Erzsébet: mint referensnek az adattartalom frissítésének elősegítése a dolga a
vonatkozó anyagok megküldésével. Látja, hogy hiányosságok most is vannak, pl. hiányolja az
időrend betartását a felvitt dokumentumokkal kapcsolatosan. Másutt bizonyos táblázatok sorai
nincsenek kitöltve a hivatal működésének ismertetésekor.
Szekszárdiné: a 2009-es év nincs elkezdve az önkormányzati rendeletek címszó alatt, a
felvitt rendeletek is hiányosak, a 2009. évi költségvetési rendelet például nincs fenn a
honlapon március 16-án, holott február 12-én elfogadtuk. Az üvegzseb címszó alatt
költségvetési táblázatok ugyan fenn vannak, de a rendelet teljes egészében nem található meg
sehol.
Szabó Edina: nagyon sok hiányossága van a honlapnak, pl. nem követi a hivatalból kilépett
dolgozók kivezetését a táblázatokból, vagy pl. az okmányiroda nyitva tartása két helyen is
fönn van, ugyanakkor a Gyámhivatal és az Adó csoport költözéséről nincs semmi információ.
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Jegyző úr ügyfélfogadása keddi napokon van, amikor a hivatalban nincs ügyfélfogadás. A
letölthető dokumentumokat nem lehet megnyitni, a közmeghallgatásokról nincs fönn egy
jegyzőkönyv sem, az intézmények szintén duplán, zavarosan vannak feltöltve, a GAMESZ
által ellátott feladatokról sincs semmi információ a honlapon, a civil szervezetek felsorolása
hiányos, mindössze 7 szerepel a kb. félszázzal szemben. A büszkeségeink menüponton belül a
jelenben nincs senki, holott itt szerepeltetni kellene például azokat, akik városi kitüntetéseket
kaptak. Tudomása szerint olyan város is fel van tüntetve testvérvárosként, ami nem is az, a
Galériában csupán 2 kép található a múltból.
Dr. Simon Edit: az V. kerületben a díszpolgárok fényképe a hivatal falain kifüggesztésre
került.
Bárczi Lás zló: Letenyei László az összes általa készített képet leadta a könyvtárba, ezekből
válogatni kellene.
Szabó Edina: a Fórumban nehéz kiigazodni, nem lehet tudni, hogy ki válaszol. A város
népességéről a turistáknak szóló blokkban az utolsó adat 2001. évi, a fotók és rajtuk a
nevezetességek kicsik, nem ismerhetőek fel. Az éttermeknél két kép van fenn, de tudomása
szerint ez a két étterem nem is működik már. Javasolja, hogy az éttermeknek,
szálláshelyeknek ingyenes lehetőséget kellene biztosítani a honlapon a bemutatkozáshoz. A
Misszióról fel kellene tölteni a pontos szolgáltatásokat, így a rehabilitációs osztályt
reklámozhatnánk, de a járóbeteg szakrendelést ne, hiszen a sok beteg miatt a veresiek számára
már túl hosszú az előjegyzési idő. A turistatérkép alatt csak Veresegyház térképe szerepeljen,
ne a kistérségi! A befektetések, fejlesztések menüpont üres.
Szekszárdiné: egyetért Szabó Edinával, ő is sorolja a hiányosságokat: a II. Közérdekű adatok
menüpont, valamint az önkormányzat feladatai, tevékenységei hiányosak. A tevékenységre,
működésre vonatkozó alpontban a 9-16-ig üres, nincs kitöltve. Véleménye, hogy a hivatal
részéről kellene egy ember, aki a honlapért felel. Ne csak a jegyző foglalkozzon vele, neki
erre nincs ideje.
Garai Tamás: az újságnak van gazdája, a honlapnak viszont nincs, itt a sok bába közt elvész
a gyerek. Egyetért, hogy egy kézben kellene összefogni, hogy logikusan felépített és teljes
legyen a honlap. Lehet finomítani az informatikai részén, a felelősségi viszonyokon.
Szekszárdiné: tanácsolja a bizottság a jegyző úrnak, hogy a hivatalban egy felelőst ( ő
például a titkárság vezető Fristáczkinét alkalmasnak látja), meg kellene bízni a honlap
koordinátorának. Javasolja, hogy 3 hónap múlva újra tűzze a bizottság napirendre a honlap
témáját.
A bizottság e javaslatot elfogadja.
Szabó Edina: véleménye, hogy a felelősnek nem kell feltétlenül hivatali dolgozónak lenni.
Legközelebb hívjuk meg az adatfelvitelért felelőst, és együtt nézzük át laptoppal a honlapot.
Anka Péter: megköszöni a meghívást, és bízik a további jó együttműködésben.
A bizottság javaslata: A hivatal részéről jegyző úr bízzon meg valakit, aki a honlappal
kapcsolatos feladatokat koordinálja.
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2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A közterület-felügyelet helyzete városunkban.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás.
Garai Tamás: konkrét személyről nem beszélhetünk, mert akkor zárt ülést kellene tartani.
2001. óta áll munkaviszonyban a közterület- felügyelő, 2008. június 16-a óta van táppénzen.
Feladataival kapcsolatban elmondja, 2001. óta a város nem érzékeli, hogy van közterületfelügyelő, egy feljelentést sem adott le a munkájából kifolyólag. Táppénzen lévő
köztisztviselő az illetményének a 70%-át kapja táppénzként, és ennek a 30%-a a munkaadói
járulék, tehát ennyibe kerül az alkalmazott az önkormányzatnak.
Szabó Edina: személyes javaslata: a jegyzőnek és a képviselő-testületnek javasolnunk kell,
hogy a jelenlegi közterület- felügyelő mellett kerüljön sor 1 fő felvételére, 1 év határozott
időre szóló kinevezéssel, konkrét célokkal – pl. sitt lerakása, parkolás, reklámtáblák - egy
közterület- felügyelő a többszörösét ki tudja termelni a saját bérének.
Bárczi Lás zló: nem úgy kellene embert keresni, hogy ki az, aki minimálbérért elvégzi a
munkát, meg kell fizetni, és a minőségi munkát meg kell követelni.
Garai Tamás: csak olyan jelentkezőt kellene alkalmazni, aki már szakmai tapasztalattal
rendelkezik, hiszen nem tud kitől tanulni. Egészségileg és fizikailag alkalmasnak kell lennie,
közterület felügyeleti vizsgával kell rendelkeznie. Ha jól dolgozik, behozza akár még egy
alkalmazott bérét, meg aztán az ezzel kapcsolatos adminisztráció is külön feladat lehet, de ezt
egy jó közterület felügyelő kitermeli.
Szekszárdiné: a tartósan távollévő köztisztviselő helyére felvett munkatárs nem jelent
létszám bővítést, ilyen alapon nincs akadálya a pályázati kiírásnak.
A bizottság javaslata: mivel 2001-2008-ig a jelenlegi közterület-felügyelő nem végezte
hatékonyan a munkáját, viszont a városnak elengedhetetlenül szüksége volna erre, a
bérmegtakarítás terhére 1 főt alkalmazni kellene határozott időre, a munkakörre megfelelő
pályázat kiírásával.

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A hulladékszállításról szóló 10/2005. (VI.01.) ÖR sz.
önkormányzati rendelet módosítása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás.
Garai Tamás: az előző előterjesztéshez képest a mostaniban legalább három új dolog van: az
egyik a Pénzügyi Bizottság kérésére a 60 l-es kuka igénybevételét mindenkire kiterjesztettük,
ebből következően megállapítottuk a 60 l-es kuka díját, mely a 120 l-es kuka után fizetendő
díjnak a 75 %-a (15.000.- Ft+ÁFA). A harmadik dolog munkánk közben merült fel, a
jelenlegi rendelet szerint ugyanis a kérelmek 90 %-a - aránytalanul sok kérelem - lenne
elutasítva, ezért a szociálisan rászorulók esetében a vizsgált jövedelemhatárok kiszélesítését
javasoljuk 100 %-ról 150%-ra és 150%-ról 200 %-ra.

7

Bárczi László: ha nagyban veszik meg adott cégtől a 60 l-es kukát, akkor 5.500.- Ft-ért új
kukát lehet vásárolni, javasolja, hogy ennek lebonyolítását a GAMESZ-ra kellene bízni.
Szabó Edina: legegyszerűbb, ha egy adatbázisba felvezetjük, hogy ki tér át 60 l-es kukára, és
ki nyilatkozik, hogy igényli –e a nagytételben történő vásárlás eredményeként az alacsonyabb
vételárú gyűjtőedényt a GAMESZ-tól..
Szekszárdiné: véleménye, hogy fogadja el a bizottság ezt a rendeletmódosítást, és a
GAMESZ-ra bízzuk a feladatot, hogy megkeresse azt a céget, aki a használt 120 l-es kukákat
beszámítja a 60 l-es új kuka vásárlásakor. Persze óvatosságból egyszerre csak pl. 100 darabot
kellene rendelni. A kapott árlista alapján 6950.- Ft a bruttó ára, 4780.- Ft a nettó ára a 60 l-es
kukának, és 4260.- Ft a használt 120 literes edény. Ennek bizonyos hányadáért átveheti a cég
a GAMESZ-tól, s ezt beszámítva még olcsóbban tudnánk a rászorulóknak biztosítani a 60
literes kukát.
Szabó Edina: hiányolja, hogy a rendelet nem tartalmazza, hogy belterületi beépítetlen telkek
tekintetében mi az eljárás.
Garai Tamás: most ezek azonos kategóriába esnek az üdülőtulajdonosokkal.
7 /2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő 10/2005. (VI.1.) ÖR. sz. rendelet
módosításával egyetért, javasolja a képviselő-testületnek a módosítás elfogadását.
Szavazás: egyhangú igen (4)
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A képviselői vagyonnyilatkozat-tétel eljárásrendjével
kapcsolatos szabályok megalkotása – az SZMSZ módosítása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás.
Garai Tamás: ismerteti a képviselői vagyonnyilatkozat tétel folyamatát, a törvényi előírást.
Szekszárdiné: az előterjesztésen kívül kétféle nyilatkozatot osztottunk ki, ezek az ellenőrzés
egységessége érdekében a betekintés kapcsán felvett adatokat tartalmazzák, a melléklet
végére kerüljenek.
A IV./10. pontot kiegészítjük a következőkkel: a képviselő megbízatása megszűnésekor a
vagyonnyilatkozatot 5 évig meg kell őrizni, azután selejtezhető. A hozzátartozói
vagyonnyilatkozatokat ugyanekkor vissza kell adni a képviselőnek.
Felhívja a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozatok páncélszekrényben való tárolása kötelező.
Bárczi László: 2007. januárja óta is volt egy eljárási szabályzatunk, amit most az SZMSZ-be
beépítünk.
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8/2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a képviselői vagyonnyilatkozat-tétel eljárásrendjével kapcsolatos
szabályok megalkotását, ezzel együtt az SZMSZ módosítását elfogadja.
Szavazás: egyhangú igen (4)
5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A s zociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelet
módosítása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás.
Garai Tamás: az 1993. évi III. tv. - szociális törvény – 2009. január 1-jétől hatályos
módosítása eredményeképpen egyes ellátási formák megváltoztak, ennek megfelelően helyi
rendeletünkben – 10/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelet – az új feltételek szabályozása
szükségszerű.
9 /2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelet
módosításával egyetért, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás: egyhangú igen (4)
6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Dr. Rónaszéki Ágoston gyermek háziorvosi körzetének
átvezetése a 8/2002. (VIII. 07.) ÖR sz. rendeletben.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás.
Dr. Simon Edit: kérdése, hogy miért visszamenőleges a határidő, valamint az utca és út, mint
közterület megnevezése nem minden esetben helyes az utcanévjegyzékben, pl.: Budapesti út
van Veresegyházon és nem utca.
Garai Tamás: március 19. a határidő. Mivel a képviselő- testület korábban e témakörben
nem rendeletet, hanem határozatot hozott, ez egy utólagos korrekció.
10/2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság Dr. Rónaszéki Ágoston gye rmek háziorvosi körze tének 8/2002.
(VIII. 07.) ÖR. sz. rendeletbe történő átve zetését elfogadja, és a képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja.
Szavazás: egyhangú igen (4)
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7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló a le járt határidejű határozatok végreha jtásáról.
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin.
11 /2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a lejárt határide jű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Szavazás: egyhangú igen (4)
8. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a belső ellenőrzés 2008. IV. negyedévi munkájáról.
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin.
Szabó Edina: a jelentést tudomásul veszi, de nem ért egyet az ellenőr átvilágítással
kapcsolatos megjegyzésével.
12 /2009. (III. 16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság a belső ellenőrzés 2008. IV. negyedévi munkájáról s zóló
tájékoztatót elfogadja.
Szavazás: egyhangú igen (4).
9. napirendi pont:
Egyebek
Szekszárdiné: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a regionális közigazgatási hivatalok
jogutódjaként 2009. január 1-jétől létrejött regionális államigazgatási hivatalok továbbra is
elláthatják mindazokat a hatósági feladatokat, amelyek korábban a közigazgatási hivatalok
hatáskörébe tartoztak, viszont nem gyakorolhatnak törvényességi felügyeleti jogot, de
törvényességi tanácsadási tevékenységet szakmai szolgáltatásként ezután is nyújthatnak.
Az Ötv. 2/3-os módosítására lett volna szükség a két nagy parlamenti párt részéről, hogy erre
ne kerüljön sor, de ehelyett csak a 318/2008. (XII.23.) Korm. rendelet született fentiek
szabályozására.
A törvényességi tanácsadási tevékenységre a közép- magyarországi régió önkormányzati
vezetői igényt tartanak, valamint felajánlották, hogy — jóllehet a testületi ülések
jegyzőkönyveinek megküldése a hivatkozott törvényi felhatalmazás hiányában nem
kötelező—, a folyamatos szakmai kapcsolattartás érdekében , tájékoztató jelleggel továbbra is
megküldik a dokumentumokat a Közép- magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
számára.
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Ezután Szekszárdiné elmondja: Tatár Sándor tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy Gere
Sándor mezőőr fizetésének és üzemanyag költségtérítésének megemelését javasolta a
jegyzőnek.
Ez viszont a GAMESZ feladata, ő a munkáltatója, nem a képviselő testület.
Végül az elnök megköszöni a részvételt, és az ülést 21.35 órakor bezárja.

kmf.

Szekszárdiné Bányai Katalin
elnök

Szabóné Balog Erzsébet
jegyzőkönyv ve zető
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