
Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült:  Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezetőjének irodájában, 

az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. november 16-án, 18.00 órakor 
megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán: 
                        Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Molnár István és Dr. 

Simon Edit bizottsági tagok, Kiss Béláné okmányiroda vezető és Dr. Csereklye 
Károly Zoltán jegyzőkönyv vezető  

      

   b) az ülés közben érkezett:  
Szabó Edina (18.24 órától) Dr. Tahon Róbert  jegyző (18.17 órától)  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 18.07 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti 
a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.  

Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 6 pontról szól.  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel? 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
 

A bizottság a meghívóban közölt napirendet egyhangúan elfogadja.  
 

 1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Beszámoló Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati és Okmányiroda tevékenységéről 2008. november 1. és 2009. október 

31. közötti időszakban 

 

A napirendi pont előadója: Kiss Béláné okmányiroda vezető 

 

Kiss Béláné: plusz egy fős bővítés történt az okmányirodában, ami érezhetően hatékonyabbá 
tette a munkát, azonban röviddel utána egy fővel csökkent a létszám. Sajnos a 
gépjárművezetők száma is kevés, mivel négy helyett kettő van, ugyan el tudják látni a 

feladatukat de nagyon feszített a tempó. Kardinális probléma nincs, azonban kinőtték a 
mostani irodájukat,  és ez leginkább az irattározás kapcsán nagyon problémás.A Polgármesteri 

Hivatal pincéje sem megfelelő, mivel ott korábban sok irat elázott. Az iratmegsemmisítés sem 
megoldható, mivel nincs megfelelő, nagyteljesítményű gép erre a célra.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: ez nagy baj, mivel nagy az anyag, ezért problémás a 
selejtezés és a megsemmisítés. Felmerül a kérdés, hogy ki csinálja ezt megfelelő módon 

vállalkozóként. Azonban ez további bizalmi kérdéseket vetne fel. Amíg nem lesz új 
városközpont, addig ezt a problémát meg kell oldani.  
 

Bárczi László: felveti a kazánban elégetés lehetőségét, persze ez is csak ideiglenes 
megoldásnak lehet.  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: mennyi lenne az ára egy megfelelő iratzúzó gépnek?  



 

Tahon Róbert: kb. háromszázezer forint. Csak az új épület lesz majd erre megoldás. Szerinte 
2010-ben kb.  300-400 milliós fejlesztés lesz a költségvetésben, ennek is bele kell férni ebbe a 

keretösszegbe. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: mint tavaly is, idén újra megállapítható, hogy példaértékű 

munka folyik az okmányirodában.  
 

Dr. Tahon Róbert: ezt abból is le lehet szűrni, hogy a Közigazgatási Hivatal a fellebbezési 
esetek 99%-ban nem mond ellent az okmányiroda álláspontjának.  
 

Kiss Béláné: mivel napi kapcsolat van a dolgozók között, így értekezlet általában csak havi 
egyszer van. Lakossági igény van arra, hogy az okmány irodában legyen játszósarok a 

gyerekeknek. Ennek kapcsán a tárgyi feltételek adottak lehetnének, azonban ember t nem 
tudnak biztosítani a feladathoz.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: hamarosan megvalósul az okmányirodában a bankkártyával 
fizetés lehetősége is.  

 

Dr. Simon Edit: minden ügyintézőnél lesz ilyen lehetőség?  
 

Kiss Béláné: ötnél lesz ilyen lehetőség előreláthatóan 2010 májusától.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: miért van az hogy 212 hagyatéki eljárás kezdődött  az adott 
időszakban, viszont születési anyakönyvi kivonatból egyet sem adtak ki?  
 

Kiss Béláné: mert nem Veresegyházon születnek a gyerekek. Azonban igen magas az egy 
főre jutó okmányok száma, és a mostani jogszabályi helyzet már-már követhetetlen.  

 

Dr. Tahon Róbert: sokszor ténylegesen nem megvalósíthatóak a minisztériumi utasítások, 
ezt a rendelkezésre álló eszközökkel mindenkor szóvá is teszik.  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: jók az internetes előjegyzéssel történő ügyintézési 

statisztikák. 
 

Kiss Béláné: ez csak akkor problémás, ha egy adott napon sok spontán ügyfél érkezik, mivel 

mindkét ügyfélcsoport esetében ugyanúgy el kell járni. Ezt általában külön idősávokkal oldják 
meg.  

 

Dr. Simon Edit: az interneten csak bejelentkezés történik? Általában mindenki eljön, aki 
bejelentkezik? 

 

Kiss Béláné: előzetes információk is befutnak, hogy az ügyfél milyen ügyet akar elintézni. 

Kb. 90%-ban eljönnek, akik bejelentkeztek.  
 

Dr. Molnár István: kimagaslóan jónak találja a beszámolót, és javasolja a közzé tételét, 

akárcsak múltkorában az esélyegyenlőségi tervét.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az utóbbinak a közzététele elmaradt, azonban javasolja az 
okmányiroda dicséretben részesítését a testületi ülésen. A felvetéssel mindenki egyet ért.  



  

Dr. Tahon Róbert: decemberre elkészül a köztiszviselői teljesítményértékelés szempont- 
rendszere, kéri, hogy a bizottság nyújtson segítséget ennek érdemi véleményezésében.  

 

Szabó Edina: javasolja hogy ebben a fontos témában a bizottsági javaslatok feldolgozhatóvá 
tétele érdekében a testületi ülés előtt egy héttel legyen ügyrendi bizottsági ülés.  

 

Dr. Tahon Róbert: legfeljebb a következő ülésre lehet tolni bizonyos pontokat, mivel nem 

lehet előbb kiküldeni a napirendi pontokat, mint ahogyan elkészülnek. A hivatal kb. 20%-a 
kimagasló munkát végez, kb. 40-50% jó a munkája, azonban nekik legtöbbször csak erkölcsi, 
és nem anyagi megbecsülés jut.  

 

Dr. Molnár István: a hivatal országos megbecsültségét csak az anyagok közzétételével lehet 

elérni, ezért nem is érti, miért nem tették közzé az Esélyegyenlőségi tervet.  
 

Dr. Tahon Róbert: sok nagyváros átvette az intézkedési tervünket, ezt bizonyos értelemben 

lehet megbecsülésként értelmezni.  
 

Szabó Edina: ennek nincs jelentősége, mivel sokszor nem lehet tudni hogy, honnan 
származik az eredeti anyag.  
 

Kiss Béláné: ez elsősorban az internet miatt van, mivel az anyagok nagy része nem 
írásvédett. 

 

Szabó Edina: miért nem szólal fel a polgármester, ha a dolgozókat kell méltatni?  
 

Dr. Tahon Róbert: ez többször megtörténik, legutóbb például a Csonkási óvoda átadó 
ünnepségén több hivatali dolgozót részesített elismerésben.  

 

Dr. Molnár István: a baj az, hogy nincs direkt városmarketing, inkább más településről 
érkeznek pozitív visszajelzések Veresegyházról.  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: sajnos a magas ügyszám miatt nincs is idő direkt 

városmarketingre.  
 

Szabó Edina: a polgármesternek nem ez a látásmódja.  

 

Dr. Simon Edit: ebből a szempontból a sajtóban és a honlapon sincs változás.  

 

Dr. Tahon Róbert: a mostani honlapot háromnegyedre értékeli, Január  elsejével tervezzük a 
váltást, új, korszerűbb honlap készül, melyben pénzkereseti lehetőségek is rejlenek.  

 

Kiss Béláné: több büntető feljelentést kellett az utóbbi időszakban tenni az okmányirodában  

elsősorban gépjármű forgalmi engedélyek és vállalkozási engedélyek kiadása kapcsán. Már 
csak ezért is fontos az iroda munkájának bizottsági elismerése, mivel középfokú végzettségű 
ügyintézők végzik a munkát tudvalevőleg igen közepes illetményért, mégis szinte tökéletesen. 

Javasolja megvizsgálni, hogy az éves beszámolót mikor és milyen időszakra kérjék 
legközelebb, mert igen nehéz törtévi adatokat szolgáltatni.  

 



Szekszárdiné Bányai Katalin: legközelebb tényleg célszerűbb lenne 2011 januárjában kérni 

a 2010-es évre való beszámolót.  
 

Kiss Béláné: Az okmányiroda éves szinten 2,5-3 millió forint hasznot termel. Jól esik a 
dicséret és jó érzés.  
 

Dr. Molnár István: még Düsseldorfból is érkeztek visszajelzések, hogy a Veresegyházi 
okmányiroda rugalmasan és hatékonyan működik az ügyfelek pontos és gyors kiszolgálása 

érdekében. 
 

Szabó Edina: régóta jó híre van az okmányirodának. Mennyiben segíti a hivatal az iroda 

munkáját, és mennyiben függ az iroda a hivataltól illetve a jegyzőtől?  
 

Kiss Béláné: sokan nem tudják, hogy az okmányiroda a hivatalhoz tartozik. Így bizonyos 
önállósága is van, de az állami finanszírozás a hivatalon keresztül érkezik, ami sajnos egyre 
csökken. A vezetőség tekintetében megkapják a tiszteletet és a megbecsülést mind a 

polgármestertől, mind a jegyzőtől, azonban a jegyzővel legalább havi egyszer szükség lenne 
személyes munkamegbeszélésre, ez gyakran időhiány miatt hosszabb ideig nem valósul meg. 

A jövőben erre jobban oda kellene figyelni.  
 

57/2009. (XI.16.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a ,,Beszámoló Veresegyház Város 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Okmányiroda tevékenységéről 2008. 

november 1. és 2009. október 31. közötti időszakban” c. napirendi pontot.  

2. Mivel a bizottság az okmányiroda munkáját szakmailag kiemelkedő 

színvonalúnak és példaértékűnek találta, felkéri jegyző urat, hogy az MTI 

Önkormányzati Szekció sajtószolgálaton keresztül erről közleményt tegyen 

közzé. 

3. A bizottság a következő okmányirodai beszámoló idejét 2011. év január hónapra 

javasolja az áttekinthető idő intervallum végett. 

4. A bizottság a jövőben jegyző úr részéről szorosabb és gyakoribb kapcsolattartást 

javasol az okmányirodával.  

5. A bizottság javasolja, hogy az okmányiroda igen nagy tömegű selejtezendő 

iratanyaga miatt egy nagy teljesítményű iratzúzó gépet szerezzen be a hivatal.  

6. A bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy a 2011-es év költségvetési 

koncepciója tartalmazzon bizonyos összegű jutalmazási keretet, melyből a 

teljesítménytől függő, differenciált mértékben részesülhetnek az önkormányzat 

dolgozói. 

 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

2. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A csatorna díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója:Dr. Tahon Róbert jegyző  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: tartalmaz Áfá-t a 2010. évi ár vagy nem? 



 

Dr. Tahon Róbert: tartalmaz, tehát itt hibás a rendelet tervezet. A (2) bekezdést törölni kell!  
 

Dr. Simon Edit: nehezményezi, hogy nincs aláírva a polgármester úr által az előterjesztés.  
 

Dr. Tahon Róbert: az anyagot ki kellett küldeni aláírás nélkül, mivel polgármester úr nem 

volt itthon, és az csak így érkezhetett meg időben a képviselők számára.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: változott-e a három település- Szada, Erdőkertes és Veres- 
számára előzetesen kalkulált csatornadíj? 
 

Dr. Tahon Róbert: Nem változott. 
58/2009. (XI.16.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi csatorna díjak 

megállapításáról szóló rendelet módosítási javaslatot, melyet a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasol.  

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

3. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója: Dr.Tahon Róbert jegyző  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az emelés mértéke nincs mindenhol százalékos mértékben 

feltüntetve legközelebb (jövőre) százalékos mértékben kéri feltüntetni. Miért magasabb az 
óvodai emelés mértéke, mint az iskoláé? Miért nem emelkedik a vendégétkezők esetében is a 

térítési díj mértéke? A GAMESZ (faházak) esetében milyen egységekről beszélünk? 
 

Dr. Tahon Róbert: a fenti kérdéseket ő maga is feltette az illetékeseknek, válasz másnap 

érkezik. 
 
 Dr. Simon Edit: a kombinált felnőtt szauna bérlet emelkedésének mértéke miért 20%, holott 

nincs annyi plusz szolgáltatás.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a felnőtt és a gyermek uszodai bérlet ára ugyanaz (elírás, 
javítani kell). A tornatermek esetében nincs egység (/óra), a könyvtár esetében is vannak 
hiányosságok, pl. a fénymásolásnál hiányzik az egység (/oldal), valamint a szín és az 

oldalméret megkülönböztetése. 
 

Dr. Molnár István: szükséges-e a könyvtár esetében a beiratkozási díj? Legalább a diákok 
számára ingyenessé kellene tenni.  
 

Dr. Tahon Róbert: véleménye szerint a kor követelményeinek megfelelően a könyvtárnak 
hamarosan át kell alakulnia elektronikus könyvtárrá, és adott esetben elektronikus 

könyvesbolttá. Egyetért abban, hogy a nappali tagozatos diákok számára ingyenessé kell tenni 
a könyvtárat. 
 



 Dr. Simon Edit: örömmel értesült róla, hogy a medvefarm hivatalosan is állatkertté alakult, 

azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a bejáratnál található két táblán tévesen szerepel a 
belépődíj, javasolja, hogy javítsák ki a hibát.  

 

59/2009. (XI.16.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a ,,A térítési díjakról szóló rendelet 

módosítása” napirendi pontot, melyet a képviselő-testületnek is elfogadásra 

javasol.  

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

4. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Döntés a 1102/5 hrsz-ú (Sport u. 2.) ingatlanra kiírt pályázat 

győzteséről 

A napirendi pont előadója: Dr.Tahon Róbert jegyző 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: nem az önkormányzati rendeletnek megfelelően készült a 
pályázatot elbíráló bizottság bontási jegyzőkönyve, hiányos. Nincs benne hogy a pályázat 
mikor érkezett,és  nem vizsgálták a tartalmi elemeket sem. Így az ügyrendi bizottságnak kell 

elvégezni, ami az értékelő bizottság feladata lett volna, azaz javaslatot készíteni az ajánlatról a 
képviselő-testületnek. Mivel e pályázat feltétel- rendszere egyszerű volt, az értékelés 

elkészítése sem lesz nehéz. Ezután ismerteti a vételi ajánlatot. Egy érvényes és eredményes 
pályázat érkezett, az előre meghatározott minimális 40 millió forintos ajánlathoz képest 41 
millió (+Áfa) forintos ajánlat érkezett. A cégkivonat megfelelő, azonban a teljes hátralékra a 

kiírásban szereplő 15 naphoz képest 2 hónapos fizetési haladékot kérnek. A pályázati 
biztosítékot átutalták az önkormányzat számlájára (ez a vételár 10%-a). A cég ipari hőkezelő 

berendezések gyártásával, előállításával foglalkozik.  
 

Szabó Edina: javasolja, hogy az önkormányzati pályázatok után készülő mindennemű 

szándéknyilatkozat, előszerződés és szerződés kerüljön megtárgyalásra az ügyrendi bizottság 
elé, majd ezután kerüljön jóváhagyásra a Testület elé.  
 

60/2009. (XI.16.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a ,, Döntés a 1102/5 hrsz-ú (Sport u. 2.) 

ingatlanra kiírt pályázat győzteséről” napirendi pontot, melyet a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasol.  

2. Az adásvételi szerződést aláírás előtt mutassák be a bizottságnak, hogy 

élhessen az ügyrendjében megfogalmazott véleményezési jogával.  

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

5. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Beszámoló az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. évi 

munkájáról 

 
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin 

 



 

 

Dr. Tahon Róbert: az ügyrendi bizottság a bizottságok közül a legtartalmasabb és 

legnagyobb segítséget jelentette a 009. évi testületi munkához. Ebben messzemenőkig segít a 
két jogász kültagunk.  
Van egy aktuális téma a következő testületi ülésre, mely SZMSZ módosítással is járhat: nem 

igazán szerencsés a keddi testületi ülésnap, mivel összetorlódnak a bizottsági ülések hétfőre. 
Több bizottsági elnökkel egyeztetve a csütörtöki nap lenne a legmegfelelőbb.  

 

61/2009. (XI.16.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta  a ,,Beszámoló az Ügyrendi Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 2009. évi munkájáról” c.  napirendi pontot, melyet a 

képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.  

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

6. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Egyebek 

 

1. A polgármester ellen indított, felfüggesztett fegyelmi eljárás  

 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen fázisban tart az ügy ugyanis az eljárás 
megszüntetéséhez vagy folytatásához meg kell várni a hatósági eredményt.  
 

Dr. Tahon Róbert: a Közigazgatási Hivatal és a pályázat kiíró hatóság  sem állapított meg 
jogsértést, az ügyészség még nem válaszolt, de valószínűleg bűncselekmény hiányában 

megszüntetik az eljárást.  
 

2. Anka Péter szerződésének felmondása 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: mi volt az ok, és milyen módon történt a szerződés 

megszüntetése; mit lehet tudni az új főszerkesztőről?  
 

Dr. Tahon Róbert:  rendkívüli felmondás történt október 2-án több okból kifolyólag. A kért 
anyagokat nem megfelelő határidőben és formában adta le főszerkesztő úr, nem tartotta be a 
munkaidőt, a befolyó pénzeket nem szedte be. Két hónapos felmondási idejét tölti jelenleg, 

mely decemberben jár le. Az új főszerkesztő végzi a nyomdai előkészítést és a tördelést, 
valamint pluszban a főszerkesztői munkát külön bér nélkül, így fizetés szempontjából 

kedvezőbb a helyzet. A Veresi Krónika új arculatot fog kapni, és újra ingyenes lesz. A 
versenyhivatallal történt egyeztetés után akkor nem torzul az árverseny, ha nem piaci árakon, 
hanem a környékbeli árak alapján határozzuk meg a lapban megjelenő reklámok 

megjelentetéséért kért összeget.  
  

1. További témák: 

Dr. Simon Edit: kötelező-e a tüdőszűrésen a szórólapon megjelölt időpontban megjelenni? 
Nem kapott minden háztartás szórólapot.  



 

Dr. Tahon Róbert: nem, pusztán csak ajánlott.  
Elmondja még, hogy Hlinka József kiváló eredménnyel letette a közterület felügyelői vizsgát, 

mától teljes hatósági jogkörrel végezheti a munkáját. Jelenleg folyamatban van az 
igazolványa és a szolgálati ruhájának igénylése, intézése.  
 

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 21.00 órakor bezárja. 

 

  

kmf. 

 
 

 
 

 Szekszárdiné Bányai Katalin              Dr. Csereklye Károly Zoltán

      elnök                 jegyzőkönyv vezető 
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