
 1 

Jegyzőkönyv 
 
mely készült az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2010. február 15-én 18 órakor a 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről 
 

Jelen vannak: Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök,  
Bárczi László 

Szabó Edina 
Dr. Molnár István bizottsági tagok 

Pásztor Béla polgármester 
 dr. Tahon Róbert jegyző  

Fristáczkiné Szilas Tímea jegyzőkönyvvezető  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 18.00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a 

megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban 
előzetesen közölt napirendet. Kéri, hogy a 8. napirendet ne tárgyalja a bizottság, mert ahhoz 
nem érkezett előterjesztés. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet  a bizottság 4 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogad.  
 
1. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök átadja a szót a jegyző úrnak.  
 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Ismerteti a napirendi pontot., melyben  áttekintésre kerültek az 

önkormányzat peres ügyei. Természetesen ezekről bármikor tájékoztatást ad. Az ügyek egy 

részét peren kívüli egyezséggel szeretnénk lezárni, ezekről előterjesztés is készült a mai 

testületi ülésre. Néhány ügy bíróságon van, a bíróság döntésétől függ, hogy lesz e belőle 

egyéb ügy. Egyenként szeretné tájékoztatni a bizottságot az ügyek állásáról. A Kisrét utca 

melletti terület inert hulladékkal feltöltése  miatt az Élni Veresegyházon Egyesület feljelentése 

alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Veresegyház Város Önkormányzatát 12.942.776 forintra büntette meg. Az Önkormányzat a  

bírság ellen fellebbezéssel élt, az ügy folyamatban van. Misszió Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. és az OEP között lévő perről annyit érdemes tudni, hogy a Misszió másod 

fokon is megnyerte a pert. A pénzt a Magyar Államkincstár még nem fizette ki. A Legfelsőbb 

Bíróság állásfoglalására várunk. A 1103/34 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos peres 

eljárásról annyit szeretne elmondani, hogy a Tavirózsa Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Egyesület feljelentése alapján a 1103/34 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos eljárást a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 

jogszabálysértés hiányában megszűntette. A Gödöllői Rendőrkapitányság hatáskör hiányában 

áttette az ügyet a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Nyomozó 

Hivatalához, ahol az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt ismeretlen 

tettes ellen folyik nyomozás. Várjuk a döntésüket, hogy lesz e vádemelés, vagy megszüntetik 

az ügyet. A 2009. júniusi zárt üléssel kapcsolatos peres eljárásról azt szeretné elmondani, 

hogy Tavirózsa Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület által kért adatokat a 

Polgármesteri Hivatal nem adta ki, hanem állásfoglalást kért az adatvédelmi biztostól a 

személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatban. Az 
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adatvédelmi biztos állásfoglalása alapján adjuk meg a kívánt információkat a feljelentő 

egyesületnek. Az Élni Veresegyházon Egyesület egy 2009-ben, a Veresi Krónikában 

megjelent cikkel kapcsolatban indított sajtó-helyreigazítási pert. A pert mind első fokon, mind 

másod fokon megnyerte a Veresi Krónika szerkesztősége. Az Élni Veresegyházon Egyesület 

a bírósági döntés kiegészítését és teljes körűvé tételét kérte, mert úgy ítélte meg, hogy az ítélet 

nem terjed ki a helyreigazítási kérelem valamennyi állítására. Az ügy a Pest Megyei 

Bíróságon folyamatban van. A Veresi Krónikával szemben indított másik peres eljárás a jó 

hírnév megsértése miatt van folyamatban: a Tavirózsa Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Egyesület sajtó-helyreigazítást kért a 2008. augusztusi számban megjelent 

cikk miatt. A Veresi Krónika a sajtó-helyreigazítást 2008. decemberében leközölte. Az 

egyesület ezután nem vagyoni kártérítést kért, az ügy folyamatban van. Két olyan ügy van 

még, amiről beszélni kell. Az egyik a Promax 1000 Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött 

adás-vételi szerződés. Mivel az adásvétel nem jött létre, a kft. a Pest Megyei Bíróságon 

kártérítési pert indított. A peres eljárás jelenleg folyamatban van, és mind az 

önkormányzatnak, mind az érintett kft-nek egybehangzó  szándéka a peren kívüli egyezség. A 

napokban határozat érkezett a nyomozás megszüntetéséről különösen nagy vagyoni hátrányt 

okozó hűtlen kezelés bűntette miatt Pásztor Béla polgármester ellen a Pest megyei Rendőr 

Főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályáról, mivel a gyanúsítottal szemben nem állapítható 

meg bűncselekmény elkövetése, ezért  a nyomozást a hatóság megszűntette. Ez a Somody-

féle missziós ügy, melyben dr. Bacsek György ügyvéd, jogi képviselő a feljelentők, Czeller 

Karola, Morvai László, Ella Attila, Puskás Mária, Fehér István és Gerháth Imre, korábbi  

képviselő-testületi tagok által kezdeményezett eljárást szüntette meg a Pest megyei 

Főügyészség.  

Rekvényi László: Kérdezi, hogy ez a tájékoztató miről szól. Pontosan mely ügyek kerültek 

ide, az önkormányzatot eljárás alá vonó  ügyekre, az önkormányzat vezetőit, a polgármestert 

és a jegyzőt érintő ügyekre, vagy mindezek összességére, mire terjed ki az információ ? Az 

anyagban keverednek a jogi kategóriák, úgymint a bejelentés, feljelentés és peres eljárás 

fogalma.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Ez az első alkalom, hogy ez a testület ilyen 

beszámolót kér, nem határoztuk meg pontosan, hogy milyen széleskörű legyen a tájékoztatás. 

Szerinte amíg nincs vádemelési javaslat egy ügyben, addig nem kell idehozni az összes 

feljelentést. 

Rekvényi László: Ha az önkormányzat első két embere, a polgármester és a jegyző a hivatali 

működésével kapcsolatban kerül bármilyen eljárásba, az ide tartozik.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: Igaz, nem teljes a felsorolás. Csak azok a perek szerepelnek itt, 

amelyek az önkormányzat anyagi érdekeit sértik, veszélyeztetik, vagy amely ügyekben 

bűncselekmény elkövetésének gyanúja merült fel. Továbbá azokat  a pereket tüntettük fel, 

ahol pénz nyerhet vagy veszíthet az önkormányzat. Vannak olyan ügyek, ahol pl. közokirat 

hamisítás miatt tett feljelentést az önkormányzat, ezeket nem ismertettük.  

Szabó Edina: Szerinte az is ide tartozna, ha  város első két embere ellen pl. ittas vezetés miatt 

eljárás indulna.  



 3 

Rekvényi László: Szeretné továbbá pontosítani a jogi fogalmakat. Véleménye szerint a 

bejelentés, a feljelentés és a polgári peres eljárás között fogalmi különbség van.  Kéri a 

fogalmak precíz használatát. Az első feltüntetett ügyben is bejelentés volt és  a harmadik 

ügyben is. 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Köszöni az észrevételt, igen, a címbeli definiciót illetően mi 

voltunk pontatlanok. 

Szabó Edina: Kéri a pontosítást, mire előterjesztés lesz ebből az anyagból. 

Pásztor Béla: Szerinte a kisréti területet érintő ügy is a perek közé tartozik, mert itt az 

önkormányzat perel, hiába volt kezdetben államigazgatási eljárás.  

Dr. Molnár István: Javasolja, hogy a legfontosabb, kiemelt jogvitákról szóló tájékoztató 

legyen az előterjesztés címe. Így áthidalhatnánk a terminológiai problémákat.  

Rekvényi László: Kérdezi, hogy  áll a legutóbbi helyreigazítási perük. 

Dr. Tahon Róbert jegyző: A holnap vagy holnapután megjelenő Veresi Krónikában lesz a 

helyreigazítás az említett polgári peres eljárásban foglaltak miatt.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra bocsátja az alábbi módosítási 

javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad.  

                                                                      5/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a 

„Tájékoztató a folyamatban lévő peres 

ügyekről” c. előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az alábbi módosítással: Az 

előterjesztés címe a „Tájékoztatás a 

folyamatban lévő fontosabb jogvitás 

ügyekről” legyen, illetve ki kell egészíteni az 

előterjesztést az azóta megérkezett bírósági 

határozattal, továbbá az anyagban pontosítani 

kell, hogy ahol bejelentés volt, ott ne 

feljelentés szerepeljen.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Pásztor Béla polgármester 

 

2. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Intézményi alapító okiratok  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: átadja a szót a jegyző úrnak.  
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Dr. Tahon Róbert jegyző: A 2010. évi költségvetéshez elengedhetetlenül fontos volt az 

alapító okiratok módosítása. Az idei év finanszírozásának feltétele  a mellékelt, egységes 

szerkezetű alapító okiratok elfogadása, és a Magyar Államkincstárnak történő megküldése.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: Talált olyat, hogy ugyanabban az okiratban 

kétszer szerepelnek bizonyos feladatok. Rengeteg a helyesírási hiba. A 2001-es Közszolgálati 

Szabályzatot évente módosítani kell.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: Az alapító okiratokat nem most írtuk, azok az eredeti 

formájukban vannak, jelenleg csak a módosításokat emeltük be. Most készül az új 

Közszolgálati Szabályzat a cafetéria rendszer miatt.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra bocsátja az alábbi határozatot, 

melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad.  

6/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „Az 

intézményi alapító okiratok módosítása” c. 

napirend határozati javaslatát elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pásztor Béla polgármester 

 

3. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 

módosítása 

 

Dr. Tahon Róbert jegyző: A kisréti iparterület szabályozási tervéről van szó. Az eljárás 
során az összes szükséges szakhatósági egyeztetést elvégeztük, a lakossági tájékoztatást 
megtartottuk. Jóváhagyásának jogi akadálya nincsen.  

 
Szabó Edina: Kérdezi, hogy a lakosság elé ez mikor ment ki.  

 
Dr. Tahon Róbert jegyző: Interneten és a hirdető táblákon is kint volt 2009. decemberben. 
Az érintett szervezetek elmondták véleményüket.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Lényeg, hogy a Garabonciás utca mentén 

egy új házsort,  belterületi kertvárosi lakóterületet létesítünk.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: Igen, az ipari terület kisebb lesz, az erdősáv ugyanakkora marad, 

és a Garabonciás utcánál kialakulhat még egy telek sor.  
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Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szerinte nem is kellett volna ezt a napirendet 

tárgyalni a bizottságnak, mivel ez kifejezetten szakmai előterjesztés a költségvetéshez 

hasonlóan. 

Szabó Edina: Kéri a polgármester urat, hogy a költségvetési rendeletet és a számszaki részt  

külön tárgyalja a testület, mert ha egyben tárgyalják,  akkor a rendelethez már nincs mód 

hozzászólni. A felhatalmazásokat így nincs mód áttekinteni, megbeszélni.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: Egy rendelet a költségvetési napirend, ami a rendeletből és 

számszaki táblázatokból áll. A számszaki részt és a rendeleti részt is lehet módosítani, de 

tárgyalni csak egyben lehet.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra bocsátja rendelet tervezetet, 

melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad.  

7/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „A 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 

Szabályzat módosítása” c. napirend 

rendeletalkotási javaslatát elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pásztor Béla polgármester 
 

4. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljainak 

meghatározása 

 

Dr. Tahon Róbert jegyző: A Képviselő-testületnek meg kell határoznia évente a 

köztisztviselői teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokat, mely átfogó és kiemelt 

célok szerinti bontásban került megfogalmazásra az előterjesztésben. Fontos a köztisztviselők  

magas színvonalú munkavégzése, a magasabb szintű államigazgatási elvárásoknak való 

megfelelés. 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Javítást kér az előterjesztésben az első 

bekezdésben, a harmadik sorban a második szó a „teljesítményértékelés” legyen. Továbbá a 

kiemelt céloknál a harmadik sorban a tovább szó helyett további szerepeljen. Kérdezi, hogy a 

legmagasabb  technikai színvonalra törekvés nem túlzás e az önkormányzat mai pénzügyi 

helyzetét ismerve. 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Az erre való törekvés helyénvaló és elvárható. 
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Szabó Edina: Szeretné, ha a közszolgálati etika elvárásai  szerepelnének  a városi honlapon. 

Kérdezi, hogy szerepelhetne-e a korrupcióval kapcsolatos elvárás a kiemelt célok között.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: A köztisztviselő etikus munkavégzése kifejezés véleménye szerint 

ezt is takarja. A közszolgálati etikával kapcsolatos anyagot fel lehet tenni a honlapra, és lehet 

egy példány a titkárságon.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra teszi fel, hogy a közszolgálati 

etika elvárásai legyenek publikusabbak, legyen olvasható a városi honlapon, valamint legyen 

ismert mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak körében, továbbá a határozati 

javaslatot, melyet a bizottság 4 igennel egyhangúlag elfogad.  

8/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „A 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt 

céljainak meghatározása” c. napirend 
rendeletalkotási javaslatát elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy 

a közszolgálati etika elvárásai legyenek 
publikusabbak, legyen olvasható a városi 

honlapon, valamint legyen ismert mind a 
köztisztviselők, mind a közalkalmazottak 
körében. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pásztor Béla polgármester 
 

5. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Döntés Veresegyház Város környezetvédelmi programjának és 

fenntartható fejlődési programjának átdolgozásáról.  

 
Dr. Tahon Róbert jegyző: A környezetvédelmi programnak pontos jogszabály helyeknek 

kell megfelelnie, illetve figyelembe kell vennie a város lehetőségeit, követelményeit, 
elvárásait, sajátosságait. Ez a program több helyen jogszabályt sért, és nem áll összhangban a 
korábban megfogalmazott célokkal. Ellentmondások vannak a programokon belül is, ezért 

mindkét anyagot át kell dolgozni.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Az szerepel a határozati javaslatban, hogy a 
környezetvédelmi bizottság dolgozza át a programokat. Ez helyes így?  
 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Helytelen a megfogalmazás, át kell dolgoztatni a bizottságnak 
azokkal a cégekkel, akiknek a megbízást adtuk.  

 
Dr. Molnár István: Kéri, hogy a Lisszaboni Szerződés ide vonatkozó részeit el kell olvasnia 
és bele kell dolgoznia ebbe az anyagba annak, aki átdolgozza.  
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Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Úgy véli, hogy ha már ki van fizetve 

mindkét program elkészítésének díja, akkor nem nagyon fog igyekezni a  cég, hogy 
átdolgozza  a programot.  

 
Szabó Edina: Igenis elvárható egy bizottsági elnöktől, hogy olyan hathatós segítséget 
nyújtson a környezetvédelemmel kapcsolatos programok kidolgozásához, aminek az 

eredménye elfogadható  lesz. Legalábbis ő maga annakidején így végezte a dolgát.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra teszi fel, hogy a város  

környezetvédelmi programjának és fenntartható fejlődési programjának átdolgozását a 

hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően bonyolítsa le a környezetvédelmi 

bizottság a készítő cégekkel, illetve, hogy a Lisszaboni Szerződés vonatkozó részeit is 

dolgozzák bele, és a programok  legyenek összhangban a város anyagi lehetőségeivel. A 

határozati javaslatot a bizottság 4 igennel, egyhangúlag elfogadja.  

9/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „Döntés 
Veresegyház Város környezetvédelmi 

programjának és fenntartható fejlődési 
programjának átdolgozásáról” c. napirend 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek azzal, hogy mindkét 
program átdolgozását bonyolíttassa le a 

bizottság a munkát  készítő cégekkel. Vegyék 
figyelembe  a Lisszaboni Szerződés, 
valamint  a hatályos környezetvédelmi 

jogszabályok vonatkozó részeit, és a 
programok  legyenek összhangban a város 

anyagi lehetőségeivel.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pásztor Béla polgármester 
 

 

6. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Peren kívüli megállapodás Klimász Erzsébettel és Dognai 

Sándornéval 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Az előterjesztéshez ma kaptuk meg a 

megállapodás szövegét, melyből nem derül ki, hogy jó megállapodást kötöttünk-e. 

Pásztor Béla polgármester: Többször kereste meg az ügyvédet, és csak  mostanra 

sikerült pontosítani a megállapodást, ezért került csak most ide az anyag.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Mivel csak a veresi ingatlan becsült 

értékét ismerjük, szeretné tudni a többi ingatlan nagyságát és becsült értékét, valamint az 
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örökösök jogi helyzetével kapcsolatos kérdésekről szeretne tájékoztatást. Továbbá 

kérdezi, hogy nem léptük e túl az elévülési időt. Felolvassa dr. Simon Edit bizottsági tag 

előterjesztéshez fűzött véleményét. 

Pásztor Béla polgármester: Az őrbottyáni telkek egyforma nagyságúak, a vácegresi 

határban lévő telekért ajánlottunk fel 300 e Ft-ot, ezt elfogadta a felperes testvérpár A 

pontos  kiegészítő  adatokat biztosítja a testület ülésére. Az elévülési időnek is utánanéz. 

Dr. Molnár István: Van olyan  jogi álláspont is, mely  szerint a tulajdonjogi igények nem 

évülnek el. Csak a bírósági peranyagból ismerhető meg az örökösök jogi helyzete.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely 

szerint a bizottság adat kiegészítést kér a perben foglalt ingatlanok becsült értékéről, 

nagyságáról. És az örökösök jogi helyzetéről. Ezek ismeretében állapítható meg, hogy a 

peren kívüli megállapodás az önkormányzat számára elfogadható-e. A javaslatot a 

bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadja. 

10/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „Peren 
kívüli megállapodás Klimász Erzsébettel és 

Dognai Sándornéval” c. napirend határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek azzal, hogy a kiegészítő adatokat 

- a perben foglalt ingatlanok becsült 
értékéről, nagyságáról, az örökösök jogi 

helyzetéről – a testületi ülésre biztosítja az 
előterjesztő. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pásztor Béla polgármester 

7. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Peren kívüli megállapodás jóváhagyása a PM Könyvvizsgáló 

Kft.-vel 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Miután egy felek által kölcsönösen aláírt 

peren kívüli megállapodásról van szó, a bizottság véleményezési jogköre sérült, viszont 

elvben, jelentős véleményeltérés esetén a képviselő- testület ellenvéleményt is kialakíthat 

annak jogkövetkezményeivel együtt. Véleménye szerint nagyon magas ez az összeg 

késedelmi kamatnak, de elfogadja, ha ez így valós.  

Pásztor Béla polgármester: Érdeke az önkormányzatnak, hogy ez az épület megépüljön, 

mert különböző szolgáltatásokat nyújtanak, és a közművek felét kifizetik.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Kiszámolt átlagosan évi 8%-kos  késedelmi 
kamatot, és sokallja az összeget. A késedelmi kamaton felül 5 millió Ft kártérítést is kap a 
felperes meg nem fizetendő bérleti díj formájában. Így a felperes fél 7,3 mFt késedelmi 
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kamattal együtt   12,3  millió Ft-hoz  jut a négy évi késedelemért. Így nem tudja támogatni az 

előterjesztést. 
 

Szabó Edina: A késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszerese.  
 
Dr. Tahon Róbert jegyző: Megállapítható, hogy a peren kívüli megállapodás megkötése 

önkormányzati érdek is, nemcsak a PM Könyvvizsgáló Kft-é. A felperes által benyújtott 
kártérítési igény összege „elmaradt haszon” címén nem szerepel az előterjesztésben,  

 

Pásztor Béla polgármester: Érdeke az önkormányzatnak megkötni az egyezséget. 50 millió 

Ft körül volt az elmaradt haszon mértéke.  

Szabó Edina: Szerinte alátámasztható ez az összeg. 2006. óta, ha kiadták volna az üzleteket, 

az elmaradt haszon még ennél is magasabb lenne.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szavazásra teszi fel a megállapodást. A 

javaslatot a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadja. 

11/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „Peren 
kívüli megállapodás jóváhagyása a PM 

Könyvvizsgáló Kft.-vel” c. napirend 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pásztor Béla polgármester 
 

8. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Üdvözli, hogy ilyen gyakran kerül ide ez a 

jelentés. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen egyhangú 

szavazattal elfogad. 

12/2010. (II. 15.) sz. ÜB határozat 

Veresegyház Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága  a „Lejárt 
határidejű határozatok végrehajtása” c. 
napirend határozati javaslatát elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pásztor Béla polgármester 
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8. napirendi pont: 

A napirendi pont tárgya: Egyebek 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök: A testületi ülésre a költségvetésen kívül csak 

két ponthoz kaptak előterjesztést e-mailen. A honlapon 14 pontból négynek nem nyitható meg 

az előterjesztése, pedig ezek nyilvános anyagok. A képviselők kinyomtatva megkapták az 

anyagokat, csak e-mailen nem. 

Dr. Tahon Róbert jegyző: Látta, amint az összes testületi előterjesztést e-mailen kiküldte 

Melinda. A honlapon szereplő előterjesztések megnyitását ellenőrizni fogja.. 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Mint ahogy a legutóbbi  testületi ülésen is 

jelezte, előfordul, hogy egyes bizottságok hatáskörük ellenére sem veszik fel az egyes témákat 

a napirendjükre. Ez a mostani ülésen is igaz lesz.  

Bárczi László: Javasolja, hogy szülessen határozat arról, hogy miért nem tárgyalja az 

ügyrendi  bizottság a költségvetési rendeletet.  

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági elnök : Szerinte, mivel a költségvetési rendelet a 

jogszabályi feltételek szerint készül, az ügyrendi bizottságnak  nem kell véleményt alkotni a 

költségvetési rendeletről, mivel a számszaki részét nem tudja vizsgálni, ez nem az ő feladata.  

Dr. Tahon Róbert jegyző: A költségvetési rendelet egy önkormányzat é letében a 

legfontosabb rendelet. Mondhatja a bizottság, hogy szakmai jellegénél fogva a Pénzügyi 

Bizottság véleményét fogadja el.  

További hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és az ülést 19.45 

órakor bezárja. 

 

 

kmf. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin           Fristáczkiné Szilas Tímea 

      elnök                   jegyzőkönyvvezető      


