Jegyző kön yv

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság
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Je gyz ő kö nyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság 2009. április 8-án, 18 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak:

a) az egész ülés folyamán:
Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Simon Edit, Dr.
Molnár István bizottsági tagok.
b) az ülés közben érkezett és távozott:
Pásztor Béla polgármester.

Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a bizottság határozatképes. 18.00 órakor az ülést megnyitja.
Ezt követően ismerteti a két napirendi pontot. Felteszi a kérdést, hogy a bizottság elfogadja-e.
A két napirendi pontot a bizottság elfogadja.
Szavazás: egyhangú igen (4)
18.10 órakor Pásztor Béla polgármester megérkezik.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Ve resegyház részvétele a Zöld Híd Programban.
A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester.
Pásztor Béla: köszönti a bizottságot. A mai rendkívüli ügyrendi ülés összehívását azért
kezdeményezte, hogy a bizottság tájékozódhasson azokról az előkészületekről, melynek
kapcsán három település: Szada, Erdőkertes és Veresegyház együttesen kívánnak részt venni
a Zöld Híd Programban. Magáról a programról Szekszárdiné fog részletesen beszámolni, ő
maga azt kéri, hogy a bizottság tekintse át azt a társasági szerződés tervezetet, melyet a három
település az együttműködés keretében meg kíván kötni.
Szekszárdiné: a Zöld Híd Programról írásbeli összefoglalót ad át a bizottsági tagoknak.
Elmondja, hogy aznap délelőtt a Polgármesteri Hivatal hivatalos he lyiségében részt vett azon
az ülésen, melyet a fenti három település polgármesterei és meghívott szakemberei számára
hívtak össze. Az ülés célja volt annak a közös szándéknak a kinyilvánítása, mely szerint a
három település együttesen kíván-e részt venni a Zöld Híd Programban. Ez a program 106
település összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi
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program, amely Pest megye észak- keleti részére, illetve Nógrád megye nyugati részére terjed
ki. A több mint 102.000 háztartást és közel 277.000 embert érintő beruházás célja a régió
hulladékgazdálkodási rendszerének európai uniós normák szerinti kialakítása.
A mintegy hatmilliárd forintból megvalósuló projektet az Unió Kohéziós Alapja 50%-ban, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 40, az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium 5%-ban támogatja. A fennmaradó 5% önerőt az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Önkormányzati Társulás a tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
A program keretében kilenc hulladékudvart, két hulladékkezelő központot, egy átrakó
állomást és 486 szelektív hulladékgyűjtő szigetet építenek a programban részt vevő 106
település számára. Az egyéb kiegészítő létesítmények mellett kialakítanak egy komposztáló
telepet is, mellyel a szelektív gyűjtés mellett radikálisan csökkenthető lesz a térség lerakott
hulladék mennyisége, és jelentősen növekedni fog az újrahasznosítás mértéke. A fejlesztések
a 2001. óta működő nógrádmarcali regionális hulladéklerakó és a Kerepes, Ökörtelek-völgyi
hulladékkezelő központ területén valósulnak meg. A szakemberek azon dolgoznak, hogy a
próbaüzem 2009.végén elindulhasson.
Pásztor Béla: tehát a 106 település számára két lerakóhely lesz, ahová csoportosan, egységes
áron , vagy kis csoportokban történhet a beszállítás. Ez utóbbi feltétele, hogy 100 %-os
önkormányzati tulajdonú közös társaságot hozzanak létre az e célból társuló önkormányzatok,
amelynek feladata a mi a három településünkön a hulladék begyűjtése, és az átrakó állomásra
való beszállítása lesz. Ez a társulás alvállalkozóként foglalkoztathatja a helyi vállalkozókat, a
helyi munkaerőt, és várhatóan alacsonyabb árat tud elérni a hulladék begyűjtéséért, mint a 106
település társulása, mely központi közbeszerzést fog alkalmazni, ahol várhatóan nagy
nemzetközi cégek lesznek a győztesek. Az elképzelés még csak formálódik, április folyamán
körvonalazódnak a pontos feltételek, de fentiek miatt előnyösebbnek látszik a települések
kiscsoportos együttműködése. Mindhárom településen működik valamilyen rendszer, az
embereket, gépeket egy közös társaságba kell apportálni, és egy szindikátusi szerződésben
kialakítani az együttműködés szabályait, ez a feladat. Közösen megbízták a szadai
önkormányzat ügyvédjét, dr. Bántó Ferencet a társasági szerződés tervezet elkészítésével, ezt
a tervezetet kapta meg az ügyrendi bizottság. Felkérték Szlovák Zsoltot, hogy nyújtson
szakmai segítséget a további munkához, így pl. a lerakási és szállítási díj megoszlásának
kiszámításához, a további sikeres együttműködés feltételeinek kialakításához.
Szekszárdiné: a társasági szerződés tervezet egyelőre csak egy üres keret, tartalommal csak
akkor lehet kitölteni, ha a feltételrendszer is meglesz.
Dr. Molnár István és Dr. Simon Edit is ezt a véleményt ismétli.
Szekszárdiné: akkor térjünk vissza a témára, ha ennél többet tudunk!
Pásztor Béla polgármester 18.40 órakor elhagyja a termet.
2. napirendi pont
A napirendi pont tárgya: az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
felhívása.
A napirend előadója:
Szekszárdiné Bányai Katalin.

pályázati

Szekszárdiné: a pályázati felhívás tartalmilag megfelel a 2009. évi költsé gvetési rendeletben
foglaltakkal. Kéri a véleményeket.
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Dr. Simon Edit: a pályázók köre szakaszban feltüntetett 5 fős közösség nem értelmezhető
pontosan. Ez 5 fős családot jelent vagy 5 ingatlant, nem lehet tudni. Javasolja a pontosítást.
A többiek ezzel egyetértenek.
Dr. Molnár István: az eljárás, amit megkövetelnek a pályázóktól, túl bürokratikus. Aki nem
szereti a papírmunkát, nem fog pályázni. Sokkal jobb megoldás volt a múltban a „ Tiszta
udvar, rendes ház” mozgalom, ahol a díjazottak egy jelképes jutalmat és a kitüntető táblát
kapták meg, aminek igen nagy becsülete volt, és büszkeséggel töltötte el a ház lakóit. Nem
tudja támogatni az ilyen bürokratikus megoldásokat, nem is fogja megszavazni.
Dr. Simon Edit : egyetért a fenti véleménnyel, ezért, de más egyéb miatt sem tudja elfogadni
a felhívást. Így pl. a támogatási célként feltüntetett parlagfű mentesítés körülményeit el sem
tudja képzelni. Erről ki ad majd számlát a pályázónak? Ez kötelező önkormányzati feladat,
magánterületen pedig a tulajdonos kötelezhető rá, ha nem teszi, szabálysértési eljárást kell
indítani ellene.
Bárczi László: a pályázati eljárás bürokratikusnak tűnhet, de a számviteli szabályok
megfogalmazzák, minek alapján eszközölhet az önkormányzat kifizetést egy pályázat során,
ennek feltételeit be kell tartanunk, ezért nem egyszerűsödhetnek az eljárási szabályok.
Több kérdés merül fel azzal kapcsolatosan, mit jelent a támogatási célként feltüntetett
környezetvédelmi szemlélet formálás. Ezt az előző évek pályázatai alapján elmagyarázzák a
jogászoknak.
Szekszárdiné: szavazzunk! Ki fogadja el a kifogásolt módosítások átvezetése esetén a
felhívást?
14/ 2009. ( április 8. ) sz. ÜB határozat: az ügyrendi bizottság két tagja igen, két tagja
nem s zavazatot érvényesít az önkormányzat
Környe zetvédelmi Alapjának pályázati felhívása
kapcsán.

Szekszárdiné : megköszöni a részvételt, és az ülést 19.50 órakor bezárja.

kmf.

Szekszárdiné Bányai Katalin
elnök

Bárczi Lás zló
bizottsági tag
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