Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2010. március 16-án, 16.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Molnár István
bizottsági tagok, Dr. Tahon Róbert jegyző és Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv vezető.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 16.15 órakor nyitja meg az ülést.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, valamint egy napirendi
ponttal történő kiegészítést javasol. Ez A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása
című előterjesztés.
A bizottság a meghívóban közölt napirendet és a plusz napirendi pontot egyhangúan
elfogadja, valamint megállapodnak, hogy a Közszolgálati Szabályzat lesz a 4. napirendi pont.
Valamint megállapodnak, hogy mivel a 2. napirendi pont adatvédelmi okok miatt zárt ülésen
lesz tárgyalva, az a testületi ülésen az utolsó pont legyen.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az ingatlanok házszámmal történő megjelöléséről s zóló 3/2002.
(II.06.) ÖR. számú rendelet hatályon kívül helyezése, új re ndelet elfogadása
A napirendi pont előadója: Dr. Tahon Róbert jegyző
Szekszárdiné Bányai Katalin: kérdések és javaslat érkezett Fehér István alpolgármester úr
részéről , ezeket egyenként ismerteti, majd a bizottság véleményezi a módosítási javaslatot.
Elfogadják a rendelet hatályba lépése kapcsán tett megjegyzést, valamint hogy a 3.§ (7)
bekezdésben nem egyértelmű az időpont ill. a határidő megjelölés.
Dr. Tahon Róbe rt jegyző: javasolja, hogy függesszük ki a rendeletet 30 napra, így mindenki
értesülhet róla, majd a beérkező javaslatok újra a bizottság elé kerülnek. Tájékoztatja a
bizottságot, hogy zajlik a táblák folyamatos rendelése 100-200 db-os csomagokban. Egyszerre
azért csak ilyen számban, mert a város nem akar 10 milliós nagyságrendű költséget előre
felvállalni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a 3.§ (10) bekezdésben a „gondoskodik” kifejezés helyett a
következő szöveg legyen: ,,a táblák elhelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik”.
Ezen kívül az 5.§ (1) bekezdést ki kell egészíteni ,, Április 1-től 30 napra ki kell függeszteni a
rendeletet.” Ezt követően legkorábban május 1-én léphet hatályba, amennyiben érdemleges
változtatást nem kell végrehajtani a szövegen. Ha igen, ennek függvényében módosul a
hatálybalépés időpontja.
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13/2010. (III.16.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és a megbeszélt tartalmi javításokkal elfogadta Az ingatlanok
házszámmal történő megjelöléséről szóló 3/2002. (II.06.) ÖR. számú rendelet hatályon
kívül helyezése, új rendelet elfogadása napirendi pontot.
2. A megbeszélt formai, ill. helyesírási hibákat javítani kell.

Szavazás: egyhangú igen (3)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Szavazats zámláló Bizottság tagjainak megválasztása
A napirendi pont előadója: Dr. Tahon Róbert jegyző
Szekszárdiné Bányai Katalin: miért van az 1. körzetben hat delegált, holott minden egyéb
körzetben öt személy van?
Dr. Tahon Róbert: mert ebben a körzetben szavazhatnak azok, akiknek jegyzői engedélyük
van arra, hogy ne a lakóhelyükön szavazzanak.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a választási törvény alapján fentieken kívül a többi bizottsági
tagot minden választási körzetben majd a pártok ill. az egyéni képviselő jelöltek delegálják.
14/2010. (III.16.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása c. előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra
javasol.
Szavazás: egyhangú igen (3)
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a le járt határidejű határozatok végrehajtásáról
A napirendi pont előadója: Dr. Tahon Róbert jegyző
Szekszárdiné Bányai Katalin: ténylegesen jobbnak mutatkozik sűrűbben tárgyalni ezt a
napirendi pontot, mert kevesebbet kell így áttekinteni. A 15/2010.(II.16.) Kt. számú határozat
a következő mondattal egészül ki: ,,A szerződés aláírása megtörtént, benyújtásra került a
földhivatalba, és a per lezárult.”
15/2010. (III.16.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A tájékoztató a le járt határidejű
határozatok végrehajtása c. napirendi pontot, melyet a képviselő-testületnek
is elfogadásra javasol.
Szavazás: egyhangú igen (3)
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4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003 (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Dr. Tahon Róbert jegyző.
Szekszárdiné Bányai Katalin: időszerű volt módosítani a 2003-as Közszolgálati
Szabályzatot, de az új szabályzatban is több módosítani valót talált.
Dr. Tahon Róbert: csak a költségvetés elfogadása után lehetett módosítani a Közszolgálati
Szabályzatot a cafetéria rendszer rendeletbe foglalásával.
Szekszárdiné Bányai Katalin: ezzel egyetért, és sorolja a javaslatait, melyeket a bizottság
egyenként elfogad. Ezek a következők:
az 1.§ (3) bekezdést ki kell egészíteni a következőképpen ,, A foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármesterre és a főállású alpolgármesterre is kiterjed az 1.
számú melléklet hatálya”.
a 4.§ (2) bekezdést törölni kell
a 7. és a 8. §-okat törölni kell
a 9. § (3) bekezdést ki kell egészíteni a következőképpen: ,,A támogatás feltételeit,
folyósításának módját a jegyző egyéni tanulmányi szerződéssel állapítja meg”.
a 10.§ (2) bekezdésében az „állapítja meg” kifejezés helyett „állapíthatja meg”
kifejezés szerepeljen
a 12.§ (3) bekezdésében az első mondat kimarad
a 12.§ (4) bekezdése a következőképpen módosul: ”… az éves költségvetésében
elkülönített keretet biztosíthat.”
a 12.§ (5) bekezdést törölni kell.
16/2010. (III.16.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003 (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítása napirendi pontot, melyet az isme rtetett

módosítási javaslatával a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
2. A megbeszélt formai, ill. helyesírási hibákat javítani kell.

Szavazás: egyhangú igen (3)

Egyebek:
1.) Szekszárdiné Bányai Katalin: jegyző úrtól kérdezi, hogy mikor kerül fel a városi
honlapra az általa bizottsági határozat alapján megküldött köztisztviselői Etikai Kódex ?
Dr. Tahon Róbert: 1- 2 hónapon belül megoldható, ehhez azonban változtatni kell a honlap
szerkezeti felépítésén. Ez a munka már elkezdődött, és majd az új honlapon a köztisztviselői
Etikai Kódex méltó helyére kerülhet.
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2.) Szekszárdiné Bányai Katalin: mikor kerül a testület elé az önkormányzat peres ügyeiről
szóló előterjesztés?
Dr. Tahon Róbert: a mai napon 18.00 órakor kezdődő testületi ülésen ismerteti polgármester
úr a peres ügyeket.
Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 17:05 órakor bezárja.

kmf.
Szekszárdiné Bányai Katalin
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető
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