Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, Dr. Molnár István, Dr.
Simon Edit bizottsági tagok, Garai Tamás aljegyző és Dr. Csereklye Károly
Zoltán jegyzőkönyvvezető
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 18.05 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti
a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 3 pontról szól.
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel?
Szavazás: egyhangú igen (4)
A bizottság a meghívóban közölt napirendet egyhangúan elfogadja.
Szekszárdiné Bányai Katalin: igaz, hogy leégett a sportkör faház épülete?
Bárczi László: igen, igaz. Mindenképpen ki kell deríteni az okát, illetve meg kell találni a felelőst!

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Lejárt határide jű határozatok végrehajtása
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin
Dr. Simon Edit: a 68-as határozat itt leírt szövegében megjelenik az egész képviselőtestületi határozat?
Szekszárdiné Bányai Katalin: nem, ezek itt a legtöbb esetben határozat kivonatok.
Bárczi László: az utolsó mondatot ki kell javítani, mivel a kölcsönszerződés szerint nem a
vállalkozónak fizettünk.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a különböző formai, ill. helyesírási hibákat is ki kell javítani!
35/2010. (IX.20.) ÜB határozat
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Le járt határide jű határozatok végrehajtása
c. napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Szavazás: egyhangú igen (4)
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2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló a bizottság 2010. évi munkájáról;
Beszámoló a 2006- 2010. évi munkáról.
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin, ismerteti a beszámolókat.
Bárczi László: szépen elő lettek készítve az ügyek, melyek közül sok elsikkadt volna, ha
nincs a korrekt előkészítés. Ebben a tekintetben a jogászaink is nagyon jól végezték a
munkájukat.
Dr. Molnár István: a bizottságban mindig egyetértés volt pártpolitikától függetlenül, az
emberi kapcsolatok jók voltak, és emiatt a szakmai munka is jól ment
Szekszárdiné Bányai Katalin: ő is azt állítja, hogy nagyon hatékonyan működött a
bizottság. Megköszöni mindenki munkáját, majd előadja, hogy van egy lezáratlan,
felfüggesztett vizsgálata a bizottságnak. Javaslatot tesz ennek lezárására az alábbi határozati
javaslattal:
36/2010. (IX.20.) ÜB határozat
1.) A bizottság nem folytatott érdemi vizsgálatot a 1103/34 hrsz. önkormányzati ingatlan
értékesítésével kapcsolatosan, mert a 2008. szepte mber 23 -i határozata az volt, hogy
miután a közérdekű be jelentés miatt az ügyben több hatóságnál folyik eljárás (
ügyészség, közigazgatási hivatal, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), ezek hivatottak
eldönteni, milyen súlyú jogszabály sértések történtek, és egy képviselő- testületi
döntésnek csak ezek ismeretében van helye.
2.) A képviselő- testület előtt ismert a Közép- magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal mint felügyeleti szerv ve zetőjének 2008. szeptember 12 -i levele, melyben nem
marasztalja el az önkormányzatot fenti kérdésben.
Ismert továbbá a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vezé rigazgatójának levele,
mely megerősíti, hogy a pályázati eljárásban nem tapasztaltak szabálytalanságot.
Végül az ügyészség 2009. III. 27-i levelében azt közli, hogy a Vám- és Pénzügyőrség
Közép-magyarors zági Regionális Nyomozó Hivatalát bízza meg az Európai Közösségek
pénzügyi é rdekei esetleges megsértése vizsgálatával, mely vizsgálatot a mai napig nem
zártak le.
3.) Mind az ügyrendi bizottság, mind a képviselő- testület mandátuma hamarosan lejár, és
vizsgálati eljárás lezáratlanul nem hagyható, ezért a következő közös döntést hozzák: mivel
az eddig beérkezett két hatósági válasz alapján nem volt indokolt az eljárás lefolytatása, a
folyamatban lévő ügyészségi eljárás lezárása előtt pedig jogilag megalapozott helyi döntés
nem hozható, a felfüggesztett vizsgálatot lezárják.
Szavazás: egyhangú igen (4)
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37/2010.(IX.3o.) ÜB határozat
A bizottság elfogadja a 2010. évi és a 2006- 2010. évi munkáról szóló ciklus beszámolót
az elnök előterjesztése szerint.
Szavazás: egyhangú igen (4)

Egyebek:
Bárczi László: holnapra még lenne egy feladat, mégpedig ki kell osztani a képviselőtestületi
tagok részére a vagyonnyilatkozatokat.
Az elnök ezután megköszöni a részvételt, valamint a 4 éves munkát, és az ülést 18:50-kor
bezárja.

kmf.

Szekszárdiné Bányai Katalin
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető
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