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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 2010. január 18-án, 18.00 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán: 

                        Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Molnár István  
bizottsági tagok, okmányiroda vezető és Dr. Csereklye Károly Zoltán 

jegyzőkönyvvezető  
      

   b) az ülés közben érkezett:  

Pulai Margit anyakönyvvezető, Garai Tamás aljegyző (18:10 órától) Szabó 
Edina (18.24 órától) Pásztor Béla polgármester (18.46 órától)  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 18.05 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti 
a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes.  

Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 5 pontról szól.  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel? 

 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

Lemaradt egy napirendi pont a Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről.  

A bizottság a meghívóban közölt napirendet egyhangúan elfogadja.  
 

 1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A távhő szolgáltatás szolgáltatási díjáról szóló rendelet 

elfogadása, a 18/2007. (XII.5.) ÖR sz. rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás aljegyző 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: kifogások érkeztek a Regionális Államigazgatási Hivatal 

részéről. Arra a döntésre jutottunk, hogy nincs értelme az eddigi rendeletet módosítani inkább 
új 2010-re szóló rendeletet kellett alkotni. az általános vélekedés szerint a rendelet tartalmilag 

megfelelő. 
 

Bárczi László: szükséges az önköltségi árak, szolgáltatások rögzítése. Mennyit fizetnek a 

használatért és ebből mennyi az önköltség pl. 1 szálloda esetén a fűtő hő energia.  
 

Garai Tamás: ez a rendelet kizárólag a lakossági díjhasználatról szól aminek meg kell 
jelennie mind a főcímben mind a mellékletekben, és a záró rendelkezésekben is.  
 

Dr. Molnár István: ez esetben az 5.§ (4.) bek.-t ki kellene húzni.  
 

Bárczi László: az 1.§ (1) bek.-t pedig ki kell egészíteni a lakossági szóval.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a különböző formai, ill. helyesírási hibáknak javításra kell 

kerülniük. 
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1/2010. (I.18.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A távhő szolgáltatás szolgáltatási díjáról 

szóló rendelet elfogadása, a 18/2007. (XII.5.) ÖR sz. rendelet hatályon kívül 

helyezése. c. napirendi pontot.  

2. A formai, ill. helyesírási hibákat javítani kell.  

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

2. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A házasságkötések és más családi események szolgáltatási 

díjairól szóló rendelet megalkotása. 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás  aljegyző 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: szükséges lesz egy 3. számú mellékletre a különvett díjakról.  

 
Garai Tamás: pillanatnyilag a rendelet még átdolgozás alatt van ebből a szempontból a 

holnapi testületi ülésre.  
 
Pulai Margit: megújult az anyakönyvi jogszabály, bevezetésre fog kerülni az elektronikus 

anyakönyvi rendszer is. Az újdonságokat önkormányzati rendeletben kell szabályozni.  
 

Szabó Edina: hol található a házasságkötő terem?  
 

Pulai Margit: az innovációs központban, de általában lehet választani egy kisebb és egy 

nagyobb terem közül a vendégek számától függően.  
 

Szabó Edina: mivel eszerint nincs kifejezetten házasságkötő terem tisztázni kell konkrétan 
mit tekintünk annak.  
 

Dr. Molnár István: ha az épületen kívül is tartják az eseményt akkor is Veresegyház 
illetékességi területén belül kell lennie az eseménynek?  

 

Pulai Margit: Mindenképpen Veresegyház közigazgatási határain belül kell lennie különben 
nem lesz hivatalos az esemény.  

 

Dr. Molnár István: A veresegyházi és nem veresegyházi lakosok estén fennálló 

díjkülönbözet nem számít diszkriminációnak?  

 

Bárczi László: meg kell várni nem lesz e kifogás tekintve hogy más településeken is van 

különbség a helyi és nem helyi lakosok számára szóló díjakban.  
 

Pulai Margit: Általában minden tekintetben a beszerzési árnál alig több a fizetendő díj, de 
tény hogy a nem veresegyházi lakosoknak picivel magasabb a díjszabás azonban ez a 
településeken ténylegesen általánosan bevett gyakorlat.  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: ahol nincs áfa feltüntetve azok a tételek adómentesek.  
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2/2010. (I.18.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A házasságkötések és más családi 

események szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása c. rendeletet, melyet a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.  

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

3. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A lejárt határidejű határozatok végrehajtása.  

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás  aljegyző 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: miért érkezett most is erről jelentés hiszen nem régen 
tárgyaltuk ezt a napirendi pontot.  
 

Garai Tamás: kevesebbet kell így áttekinteni.  
 

3/2010. (I.18.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A le járt határidejű határozatok 

végrehajtása c. napirendi pontot, melyet a képviselő-testületnek is elfogadásra 

javasol.  

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

4. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Az ügyrendi bizottság 2010. évi munkaterve  

 
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök  

 

Pásztor Béla: a napirendi pont kapcsán fontos hogy folyamatban van a költségvetés 
elfogadása szankció csak akkor lesz ez ügyben, ha februárra nem sikerül elfogadni. 

Valószínűleg a február 16.-ai ülésen lesz elfogadva.   
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a piac kérdése februárban lenne esedékes úgyszintén ekkor 
kellene meghallgatni az új főszerkesztőt is (Veresi Krónika). Az új közterület felügyelőt 
áprilisban szeretnénk meghallgatni.  

 
Szabó Edina: kérdéses a helyi televízió ügye, hiszen nincs finanszírozva mennyire tekinthető 

így akkor a sajátunknak.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Szeretnénk akkor június körül meghallgatni a TV 

főszerkesztőjét. 
 

4/2010. (I.18.) ÜB határozat 

1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Az ügyrendi bizottság 2010. évi 

munkaterve napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra 

javasol.  
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Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 19:05 órakor bezárja.  

 

  

kmf. 

 

 
 
 

 Szekszárdiné Bányai Katalin              Dr. Csereklye Károly Zoltán

      elnök                 jegyzőkönyv vezető 
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