Jegyzőkönyv

Készült: a veresegyházi Innovációs Központ II. emelet 309. termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2010. április 19-én, 18.30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Mo lnár István, Szabó
Edina és Dr. Simon Edit bizottsági tagok;
Garai Tamás aljegyző;
Murvai Károly polgárőr parancsnok, Gergely János rendőrőrs parancsnok,
Jónás Szabolcs, a VVTV ügyvezetője,
Windhager Károly, a Veresi Krónika lapkiadó főszerkesztője;
Monostori László és Zsolt Péter veresegyházi lakosok,
és Dr. Csereklye Károly Zoltán jegyzőkönyv vezető.
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 18.45 órakor nyitja meg az ülést.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet.
A bizottság Windhager Károly kérésére a napirendi pontok sorrendjének módosítását,
valamint a napirendet egyhangúan elfogadja.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszélgetés a Veresi Krónika lapkiadó főszerkesztőjével.
A napirendi pont előadója: Windhage r Károly, a Veresi Krónika lapkiadója és
főszerkesztője.
Szekszárdiné Bányai Katalin: megkéri főszerkesztő urat, hogy tartsa meg beszámolóját.
Windhager Károly: elmondja, hogy a Veresi Krónikából 6 szám jelent már meg, amit ő
szerkesztett. Röviden ismerteti a beszámolóban is megtalálható életrajzát, valamint elmondja,
hogy a Veresi Krónikával együtt ez a 4. önkormányzati lap, amit jelenleg szerkeszt, és már
nehezen bírja egyedül. El kell gondolkodni egy szerkesztőség megszervezésén, melyhez már
lennének jelentkezők. Szükséges az olvasók részéről történő visszajelzés, ez egyelőre még
nagyon kevés, erre mindenképp jobban kellene sarkallni az olvasókat. Egyelőre gondot jelent
a példányszám, mivel több helyről jelezték, hogy nem kaptak újságot, melyet jelenleg a
GAMESZ terjeszt.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hány lakóház és hány üdülő van jelenleg Veresen, és mennyi
az állandó lakos?
Garai Tamás: körülbelül 5500 lakóingatlan van és 15000 lakos bár nincs összefüggés a két
szám között, mivel sok idős ember költözik a nyaralókba. Számítása szerint kb. 6000
példányra lenne szükség, hogy mindenkihez eljusson a lap.
Windhager Károly: ez megközelítőleg 50-60 ezer forint költségemelkedést jelentene
havonta. Kéri a bizottság támogatását a példányszám megemelése kapcsán.
Dr. Simon Edit: meg kellene oldani, hogy a hétvégi házakba és a nyaralóövezetekhez is el
legyen juttatva a lap.
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Szabó Edina: a lapszám emelést ilyen színvonalú, számára semmitmondó és érdektelen újság
esetén nem tudja támogatni, mivel abban sütemény recepteket és életvezetési tanácsokat
olvashat a városi események helyett.
Csak helyi dolgokkal kellene foglalkoznia a lapnak, több önkormányzati hírnek, valamint
több oknyomozó cikknek kellene az újságban megjelennie, azonban főszerkesztő úr nem tud
egyedül mindennek utánajárni, segítség kellene neki.
Szekszárdiné Bányai Katalin: valójában tényleg nem új rovatok kellenek, hanem több
városi jellegű témára, illetve véleményre, beszámolóra lenne szükség.
Szabó Edina: a testületi témák mélyebbre ható vizsgálatára lenne szükség.
Windhager Károly: a szószerinti beszámoló nehézkes a képviselő testületi ülésről.
Szabó Edina: mivel a lap önkormányzati támogatásból gazdálkodik, ezért meg kell gondolni,
hogy minek biztosítanak helyet a lapban.
Bárczi László: jónak tartja az újságot, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne javítani
rajta. Véleménye szerint nem kellene jegyzőkönyv- szerű beszámoló a képviselő testületi
ülésről, mert az letölthető a városi honlapról.
Szabó Edina más elfoglaltságára hivatkozva 19:10-kor távozik a ülésről.
Dr. Simon Edit: tetszik neki az újság, de ténylegesen inkább helyi jellegű dolgoknak kellene
több helyet biztosítani, lehetne a testületi, illetve a bizottsági munkáról is több információ a
lapban.
Szekszárdiné Bányai Katalin: rá kell venni az olvasókat a véleményalkotásra, illetve
sarkallni kell őket, hogy több olvasói levelet írjanak.
Dr. Molnár István: ugyan nem jut el hozzá a lap, de nem tartja rossznak. Két észrevétellel él,
miszerint a lapnak helyi jellegűnek kell lennie, valamint több példamutató írásnak kellene
megjelennie.
Zsolt Péter média szociológus: annak függvénye a lap minősége illetve a tartalma, hogy ki a
megrendelő. Egy szerkesztő bizottságot kellene felállítani, melyhez folyamatos visszajelzések
érkezhetnének. Kérdés, hogy kit akar szolgálni a lap: a várost vagy a lakosságot. Véleménye
szerint kellenek a kis színes hírek is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: megjegyzi, hogy az állami támogatás összege 2009-ben
csupán 15,6 millió Ft volt a helyi közművelődési feladatokra, ebből már egy rész a Krónikáé.
Mennyi az éves önkormányzati támogatásuk?
Windhager Károly: bruttó 360 ezer Ft havonta, ez éves szinten 4,3 millió, plusz a
reklámbevételek.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hallott a Választási Bizottsághoz benyújtott panaszról ,
miután az LMP és a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltjének bemutatkozása nem jelent
meg a lapban. Erre a főszerkesztői indok az volt, hogy nem is jelenhetett meg, mert
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kampánycsendet sértett volna, ugyanis nem időben küldték el az anyagot, illetve a Jobbik el
sem küldte.
Zsolt Péter: ugyan jogilag igazuk volt, viszont médiaetikailag nem. Időben kellett volna kérni
a bemutatkozást ezektől a jelöltektől is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: megköszöni a beszámolót, és közli, hogy minden testületi
tagnak el lesz juttatva a jegyzőkönyv, hogy megismerjék a bizottság véleményét.

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Városi Televízió Kft. működésének bemutatása.
A napirendi pont előadója: Jónás Szabolcs, a VVTV Kft. ügyve zetője és tulajdonosa
Szekszárdiné Bányai Katalin: kéri Jónás Szabolcsot, hogy mutatkozzon be, és tartsa meg a
beszámolóját.
Jónás Szabolcs: ismerteti, hogy milyen nagy energia befektetés áll (több óra munka/perc)
minden perc mögött, amit a műsorban leadnak.
2009 decemberében indult a televízió működése helyi hírek ismertetésével, illetve különböző
beszámolókkal. Szerencsés volt a kezdés időpontja, tekintettel az adventi időszakra.
Amikor felmerült a városi tv ötlete, azonnal felvették a városi vezetőséggel a kapcsolatot, akik
teljes mértékben egyetértettek abban, hogy szükség van városi tv-re. Heti egy adással
jelentkeztek kezdetben. A polgármester részéről szóbeli ígéret született arról, hogy 2010-ben
lesz támogatás, azonban januárra már körvonalazódott, hogy nem lesz, így már a február
nagyon nehézkes lett. A KesziChannel- lel kellett megállapodást kötni mint szolgáltatóval a
műsor sugárzásról, de mivel feléjük is bizonyos adminisztratív költségeket kellett teljesíteni,
problémák adódtak, mivel a város nem nyújtott támogatást. Heti 90-100 munkaórát kell
eltölteni az adás szerkesztésével, melyből kb. 70-et ő maga végez, a többit a munkatársak.
Jelenleg csökkentett adást sugároznak, ami lényegében csak a híradót foglalja magában, mivel
kezdenek kifogyni a tartalékaikból. Szóba került a testületi ülések rögzítése és az ülés
felvételének leadása, ez egyszer meg is történt, de anyagi források híján nincs többre
lehetőség.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mennyi az a minimális összeg, ami kellene a működéshez?
Jónás Szabolcs: havi 650 000.- Ft.
Szekszárdiné Bányai Katalin: el kellene dönteni, hogy kell- e városi tv, és ha igen, meg kell
oldani a finanszírozás kérdését.
Dr. Simon Edit: évek óta ígérték, hogy lesz tv, de csak most lett. Nagy az igény rá, kellene a
testületi ülések rögzítése is. Igazából ő a várossal kötött szerződés híján bele sem vágott
volna.
Dr. Molnár István: ugyan rossz véleménnyel van a magyar tv-kről, a híradókon kívül másra
nem kíváncsi, de a veresit szívesen nézné. Alapvető kötelessége lenne a testületnek a tv
támogatása.

3

Szekszárdiné Bányai Katalin: ha Jónás Szabolcs pár év itt lakás után ennyire megszerette a
várost, hogy hónapok óta ilyen volumenű vállalkozást támogatás nélkül csinál, annak érdemes
lenne a költségvetésből támogatást nyújtani számára, csak meg kell találni ehhez a forrást.
Garai Tamás: ha van rá igény, akkor támogatni kell, abban azonban nem foglal állást, hogy
ez mennyi lehetne. Tény, hogy kevés a szóbeli dicséret egy ilyen feladathoz, bele kell nyúlni
a költségvetési zsebbe.
Zsolt Péter: ha nincs a hatalomtól leválasztott támogatási forma, akkor csökken a színvonal,
és nem lesz függetlenség. Szükséges a hatalomtól történő függetlenség, jó példa erre a
veszprémi tv, ott ezt megteremtették. Szinte mindenhol kiszolgáltatottság van, kell az
összetartás és a közös ügy elismerése.
Jónás Szabolcs: a 650 000.- Ft csak a minimális kiadásokra és fenntartásra elég. Tudja, hogy
meg kell próbálnia a városi polgárokkal is kapcsolatot teremteni, és támogatókat szerezni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: idézi az oktatási bizottság ülésén elhangzottakat az üggyel
kapcsolatban, ahol szintén támogatták a veresi tv költségvetésből történő támogatását.
Dr. Molnár István: milyen jogi keretek között működik a televízió?
Jónás Szabolcs: kft. formájában.
Dr. Molnár István: esetlegesen részt vállalhatna a kft.-ben az önkormányzat is.
Jónás Szabolcs: ez nem lenne feltétlenül szerencsés, mert így elveszíthetné az objektivitását.
Inkább létre kellene hozni egy kísérő szervezetet pl. alapítványt, és ebbe lenne lehetőség
beszállni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: megköszöni Jónás Szabolcs bemutatkozását és eddigi
munkáját.
Ígéretet tesz, hogy az oktatási bizottság elnökével együtt megkeresik polgármester és jegyző
urakat, hogy az önkormányzati támogatás kérdésében előrelépés történjen.
Mint ahogy a városi újság bemutatása után is említette, szükségesnek látja a képviselőtestülethez is eljuttatni a mai ülés jegyzőkönyvét, valamint az oktatási bizottság erre
vonatkozó jegyzőkönyv kivonatát abból a célból, hogy ezzel a majdani testületi állásfoglalást
elősegítse.
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló a helyi rendőrség és polgárőrség 2009. évi
munkájáról.
A napirendi pont előadója: Gergely János rendőrőrs parancsnok és Murvai Károly
polgárőr parancsnok.
Szekszárdiné Bányai Katalin: kéri Gergely Jánost, majd Murvai Károlyt, hogy tartsák meg
beszámolójukat.
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Gergely János: január 1-től parancsnok Veresegyházon, 7 éve költözött ide a fővárosból a
családjával a szép és nyugodt környezet miatt.
Veresegyházra is kezdenek sajnos begyűrűzni a Budapesten tapasztalt problémák pl. a
kábítószer (elsősorban a marihuána és a party drogok) terjesztése, fontos lenne ezen probléma
kapcsán a média szerepe, illetve egy esetleges közbiztonsági fórumé.
Mivel kevesen vannak, volt próbálkozás az állomány bővítésére, de ez nagyon sok pénzbe
kerül, inkább a megelőzésre kell fektetni a fő hangsúlyt, lehetne például a Veresi Krónikában
is helyi rendőrségi rovat. Mivel már az őrsön van internet, így kellene egy külön portál a
rendőrség számára.
Ami az elkövetett bűnesetek kapcsán jellemző és irritáló, azok a betörések, lopások, éves
szinten viszont ezek csökkenő szintet mutatnak a térségben.
Az őrs létszáma 11 fő egyenruhás, 3 fő nyomozó, 1 fő adminisztrátor, de nem elhanyagolható
a polgárőrség segítsége.
A környékbeli kisebb településeken körzeti megbízottak működnek, ha nincs körzeti
megbízott, akkor oda is nekik kell kimenni. Erdőkertesen működik már a térfigyelő rendszer.
Ez sok pénzbe kerül, de hosszú távon visszahozza az árát. Elsősorban inkább a technikai
fejlődés felé kell mozdulni, mert így akár 50-60%-al is csökkenhet a bűncselekmények száma.
Probléma, hogy a betöréseket leginkább az átutazó bűnözők követik el, akiket nagyon nehéz
elfogni, mivel a bűncselekmény elkövetése után általában továbbállnak, továbbá nagyon
rafinált módszerekkel dolgoznak. Sokszor telefonon leellenőrzik, hogy a tulajdonos otthon
tartózkodik-e, s ha nincs, már folyik is az akció.
A közlekedési helyzet javulóban van (hála a sebességmérő műszernek), aminek nagy a
visszatartó ereje, így csökkent a közlekedési balesetek száma is. A mérőműszer megvásárlását
a Veresegyházi Közbiztonsági Alapítvány finanszírozta, fontos megjegyezni, hogy az
alapítvány nélkül nem lenne őrs, mivel az állam gyakorlatilag csak a fizetéseket finanszírozza.
Lassan felállításra kerül a terepmotoros szolgálat, mivel az erdőkben, illetve terepre nem
alkalmasak a személygépkocsik. Van egy qvad is, de mivel nincs rajta rendszám, így nem
lehet forgalomba küldeni. Folyik az állomány tagjainak képzése a motoros szolgálatra, mivel
ahhoz A kategóriás jogosítvány kell, és a rendőrök számára csak a B-set finanszírozza az
állam. Viszont mindenképpen szükség van a motoros szolgálatra, mert annak is van
visszatartó ereje.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hogyan lehetne megfogni azokat, akik motorral követnek el a
környékben bűncselekményt, illetve zavarják a környék nyugalmát?
Gergely János: nehéz, mert üldözni őket veszélyes, de el lehet őket kapni alkalmanként.
Problémás továbbá, hogy a fiatalok esténként alkoholt fogyasztanak, és randalíroznak.
Sokszor előfordult, hogy akit elkaptak, hazavitték, de a szülők nem foglalkoznak a
problémával.
Szekszárdiné Bányai Katalin: miért nem indítanak eljárást a fiatalok ellen, pláne ha
drogfogyasztás esete áll fenn?
Gergely János: mert ilyenkor a jogi szabályozás miatt elég, ha részt vesznek egy leszoktató
tanfolyamon.
Murvai Károly: ugyanez a helyzet a falopással. Mindig csak annyit lopnak, amennyi nem éri
el a szabálysértési értékhatárt.
Ezután ismerteti a polgárőrség éves munkáját.
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Dr. Molnár István: tiszta politikai helyzet kell a probléma megoldásához, mert mindaddig,
amíg a drogokhoz is liberális módon állnak hozzá, addig nem lehet cselekedni. Sokféle
bizottsági vélemény született arról is, hogy az oktatási rendszer megreformálásra szorul, mert
ma az iskola nem nevel, hanem zülleszt. A rendőrség tekintélye is hanyatlik, a családok
szerepének nőnie kell, valamint segíteni kell őket tanácsadással.
Gergely János: a közlekedéssel kapcsolatban még felmerült, hogy a Hegyekben vissza
kellene állítani a 30 km-es sebességkorlátozó övezetet. Ezeket a táblákat levették, holott nagy
visszatartó ereje lenne az ott száguldozókkal szemben.
Monostori László: mint érintett helyi lakos, szintén szorgalmazza a táblák visszahelyezését.
Szekszárdiné Bányai Katalin: dicséri a polgárőrség munkáját, bár nem világos a
beszámolóból, hogy hányan vannak. Az látszik viszont, hogy rengeteg munkaórát dolgoznak
a város biztonságának fenntartása érdekében.
Dr. Molnár István: a politikának is az ügy mögé kell állnia.
Bárczi László: az idei évre a polgárőrség 2,5 millió forint támogatást kapott a tavalyi 3
millióval szemben, pedig plusz 2 fő létszámnövekedés történt a városőrség miatt, akiknek a
bérköltségén kívül minden költségét a polgárőrség fizeti. Szerinte mindenképpen ki kell
fizetni az indokolt költségnövekedést. Utánanéz a pénzügyi osztályon a dolognak.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az idei évre 4,5 millió Ft-os költségvetési tervet tett le a
polgárőrség a megkapott 2,5 millióval szemben.
Meg kell jelölni a költségemelkedés okait a polgárőrség beszámolójában, ki kell mutatni, mi
az oka ennek, különben nincs esély a támogatás emelésére.
Dr. Molnár István: megalázó ez az anyagi helyzet a polgárőrség számára.
17/2010. (IV.19.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Beszámoló a helyi rendőrség és polgárőrség
2009. évi munkájáról c. előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasol.
2. Kidolgozandó, hogy a polgárőrség 2010. évre meghatározott 2,5 millió forintos
költségvetését miként lehet emelni, tekintettel a megemelkedett létszámra és
költségekre.
Felelős a 2. pontban: Bárczi László bizottsági tag.
Határidő: a májusi rendes testületi ülés.
Szavazás: egyhangú igen (4)
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 4/1997.(II.28.) s z.
önkormányzati rendelet módosítása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás aljegyző.
Szekszárdiné Bányai Katalin: tartalmilag rendben van az előterjesztés, azonban a
megbeszélt formai és helyesírási hibákat javítani kell.
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18/2010. (IV.19.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A piac-, vásár- és búcsútartás ról szóló
4/1997.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása c. előterjesztést, melyet a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Szavazás: egyhangú igen (4)

Egyebek:
1.) Szekszárdiné Bányai Katalin: ismételten figyelmeztet, hogy jegyző úr ígéretéhez
híven fel kell kerülnie a városi honlapra az általa bizottsági határozat alapján
megküldött Köztisztviselői Etikai Kódexnek.
2.) Kifogásolja, hogy a február- márciusi ügyrendi jegyzőkönyvek sincsenek fenn a
honlapon, ennek mielőbbi pótlását kéri.

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 21:20 órakor bezárja.

kmf.
Szekszárdiné Bányai Katalin
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető
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