Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2010. november 15-én, 17.30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök, Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai
Katalin, Dr. Simon Edit bizottsági tagok, Nagy Mónika belső ellenőr Szalontai
Boldizsár önkormányzati képviselő és Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyvvezető
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 17.30 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti az új bizottsági
tagokat és a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 6 pontról szól.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az egyebek ponthoz van felvetni valója miszerint holnap az új
bizottságok felállításával egyidejűleg a bizottsági tagoknak esküt kell tenniük és aláírniuk az
eskü szöveget, ennek az időpontja és a szövege egyeztetve lett a tagokkal és mindenki jelezte
hogy hogy megfelel az időpont.
Tóth Sándor: megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel?
Szavazás: egyhangú igen (5)
A bizottság a meghívóban közölt napirendet egyhangúan elfogadja.
1. napirendi pont:
1.) A napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2011-14. évekre szóló stratégiai belső

ellenőrzési terve és 2011. évi belső ellenőrzési terve
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: a belső ellenőr funkcionális önállósággal rendelkezik enélkül nem tölthetné be
megfelelően a feladatát. A jegyző a belső ellenőr felé csak jóváhagyási jogosultsággal
rendelkezik miszerint az előző év november 15.- ig kell jóváhagyni a belső ellenőrzési tervet,
ez két részből áll egyrészt egy stratégiai ellenőrzé si terv mely tágabb előretekintést tartalmaz
másrészt az adott évre szóló ellenőrzési tervből. Ez nagyon fontos kérdés mivel ennek a
tervnek a meglétét jogszabály írja elő.
Szekszárdiné Bányai Katalin: megkéri Nagy Mónikát, hogy mondja el hogyan készül egy
ilyen belső ellenőrzési terv.
Nagy Mónika: a hosszú távú stratégiai terv elkészítéséhez van egy adott folyamat ami szerint
el kell készíteni, ez tartalmaz egy kockázati elemzést ami nagyon sok variánsból áll össze pl.
besorolási értékek kötelezően ellenőrzendő területek, intézményi területek, beruházások,
kockázatos illetve kevéssé kockázatos bontásban. A munkáját segíti a kistérségi belső ellenőr
aki havi 2 napban áll a hivatal rendelkezésére.
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Garai Tamás: melyek a különböző értékelési szempontok?
Nagy Mónika: a Pénzügy Minisztérium ellenőrzési kézikönyve ad szempontokat ehhez, ezt
általában a jegyző is jóváhagyja.
Garai Tamás: eddig ,, nem volt divat” ellenőrizni de vannak problémás területek pl. az
iktatás és ügyiratkezelés valamint az ügyiratok tárolásának folyamata ezen a területen is
javulást várunk. A kockázati szempontból még felmerülő területek, Uniós beruházások
megbízási szerződések, kifizetések és a hulladék szállítás. Ami nem fért bele az ellenőrzési
tervbe az az egyebek pontban található pl. a soronkívüli ellenőrzések. A záró akkordnak a
képviselőtestület elé terjesztésnek kell lennie és a zárszámadásnak 2012. 04. 30.-ig.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a 7. oldalon a 2.2.2. pontban feltüntetett időpontot lehet,
hogy előbbre kellene e hozni mivel elképzelhető hogy addigra már késő lesz (szemét szállítás
kérdése)
Garai Tamás: az információk addigra fel lesznek használva de a Polgármester adott esetben
előbbre is napirendre tűzhet egy témát a kijelölt időpontnál
Bobál Imré né: ma is halotta, hogy 2009-re szóló befizetéseket kell jelenleg is igazolni a
GAMESZ-ban a szemét díj kapcsán
Garai Tamás: hogyan eshet meg hogy az ügyfelet többször zaklatják egy olyan dolog miatt
amit már leigazolt korábban
Nagy Mónika: mind a nyilvántartásban mind az adatállományban lehet hiba plusz ezt a
munkáz megfelelő tapasztalattal rendelkező embernek kell végeznie.
Dr. Simon Edit: további probléma, hogy a csekket a fizetési határidő elött 2 nappal kapják
meg sokan
Nagy Mónika: sajnos a gépek és a programok sem megfelelőek sok esetben
Garai Tamás: már a Gordiusz programot használják a 2009. július utáni időszakra azonban
az azt megelőző időszakra egy elavult DOS-os program van és ebből adódnak a bajok.
Azonban meg kell jegyezni hogy a sok hiba ellenére is sok millió forint tartozás behajtanak.
Tóth Sándor: a mi lakókörnyezetünkben ezzel nincs baj.
Nagy Mónika: Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek hosszú évek alatt felhalmozódott
adatok.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hányan ismerik ezt a bizonyos stratégiai kézikönyvet és kik
kapják meg?
Nagy Mónika: csak azok ismerik és kapják, akik az ellenőrzési folyamatban résztvesznek de
bárkinek el lehet küldeni aki kéri azonban ez nem intézményi szempontokat taglal hanem
inkább általános iránymutatásokat tartalmaz, azonban a vezetőknek így is segítségére lehet.
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Szekszárdiné Bányai Katalin: fel kell hívni az intézményvezetők figyelmét azokra a
részekre melyek rájuk nézve fontosak.
Nagy Mónika: fel lehetne rakni a belső hálózatra is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: elismerésre méltó Nagy Mónika munkája mivel jól oldja meg
ezt a ,,nem szeretem” munkát és nem kelt ellenszenvet másokban és sok tapasztalattal
rendelkezik ezen a téren.
Nagy Mónika: sajnos teljesen tökéletesen ezt a munkát sem lehet végezni, de a javaslatokat is
nyomon kell követni a munka során. Sok a munka és rá kell érezni sokszor folyamatára.
Garai Tamás: a belső gazdasági hatékonysági eredményességi követelményekre javaslatokat
lehet tenni és ezeket soron kívül lehet tárgyalni.
42/2010. (XI.15.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Az önkormányzat 2011-14. évekre
szóló stratégiai belső ellenőrzési terve és 2011. évi belső ellenőrzési terve c.
napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Szavazás: igen (5)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyes helyi rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: a 2010. évi LXXXVI. törvény a helyszíni bírságok büntetési tételét 30 ezer
forinról 50 ezer forintra emelte így minden helyi rendeletet ehhez kellett igazítani. Ez
esetünkben 5 darab rendeletet érint. Ebben a módosító határozatban nem értékhatárt mondunk
ki hanem az adott jogszabályra hivatkozunk (mindenkor hatályos).
Tóth Sándor: tehát az eddigiekben ez helyileg külön volt szabályozva.
Bobál Imré né: lehet-e az adott összegek tekintetében méltányossággal élni?
Garai Tamás: igen lehet az összeg 50%-áig, parkolási bírságok esetében 1 évig csak
figyelmeztetéssel éltünk jelenleg 10 ezer forint bírságot kapnak a szabálytalanul parkolók.
Harcos György: nagyon tudják a városban zavarni a forgalmat a szabálytalanul parkoló
gépjárművek
Dr. Simon Edit: ki kell egészíteni a rendeletet azzal, hogy a szabálysértési törvényre
hivatkozással járunk el a jövőben a bírságok összegének tekintetében
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43/2010. (XI.15.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Az Egyes helyi rendeletek
szabálysértési rendelkezéseinek módosítása c. napirendi pontot, melynek
javított változatát a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Szavazás: igen (5)
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) ÖR sz. rendelet

módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: ez a rendelet lényegében azt tartalmazza hogy az önkormányzat vállalhat
kezességet lakossági hitelfelvétel esetén amennyiben az adó nem tudja teljesíteni a
hitelfelvételi eljárás során vállalt feltételeket. Egy ember esetében 150 ezer forint lehetett
eddig a maximális összeg ezt módosítja a rendelet 200 ezer forintra. A maximális
önkormányzati keret 1,5 millió forint évente erre a célra.
Bobál Imré né: mi történik akkor ha az adós később nem teljesít az önkormányzat felé?
Garai Tamás: az elsődleges cél az hogy az önkormányzat visszakapja ezt az összeget
azonban ha az adós teljes mértékben fizetésképtelenné válik előfordulhat hogy elengedjük a
tartozását.
Dr. Simon Edit: ebben az esetben a lakossági és az önkormányzati keret maximumot is
emeljük?
Garai Tamás: csak a lakosságit mivel nem jelentős az ilyen jellegű kérelmek száma az
önkormányzat felé ezen felül van lehetőség kamatmentes kölcsönkérelmet is benyújtani.
44/2010. (XI.15.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta A szociális ellátásokról szóló
10/2006.(VI.28.) ÖR sz. rendelet módosítása c. napirendi pontot, melyet a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.

Szavazás: igen (5)
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Váltás a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői

beosztásában
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: az eddigi rendőrfőkapitány dr. Mihályi István magasabb beosztásba került
helyette Bozsó Zoltánt javasolták kinevezni a Gödöllői Rendőrkapitányság élére November
1.-ével ehhez kérték az önkormányzat hozzájárulását is.
Harcos György: eddig az volt a gyakorlat hogy megjelentek a testületi ülésen a
véleményezés előtt.
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Szekszárdiné Bányai Katalin: mivel a levél október 25.-én érkezett így ez inkább
tájékoztatás, mint kötőerejű véleményezés de mivel nem csak a veresegyházi közbiztonsági
helyzet kapcsán vagyunk érdekeltek hanem kistérségi szinten is így meg kellene őt hívni a
testületi ülésre. Mivel nem lehet tudni, hogy milyen sűrű a programja így mielőbb eszközölni
kellene a meghívást.
45/2010. (XI.15.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Váltás a Gödöllői Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői beosztásában c. napirendi pontot, melyet a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasol.

Szavazás: igen (5)
5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya : Újabb bizottságok megválasztása a képviselő- testületben

( Zárt ülés, az előterjesztés helyszíni kiosztású)
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: két bizottság jött eddig létre, a Polgármester álláspontja szerint 4 bizottságra van
szükség, Szociális és Egészségügyi, Közművelődési és Oktatási, Ügyrendi és Jogi, Pénzügyi
Gazdasági és Városfejlesztési. A javaslatok megszülettek a személyekre, valamennyi bizottság 5
állandó taggal fog dolgozni akiknek az állandó meghívottak fogják segíteni a munkájukat.
Szekszárdiné Bányai Katalin: jól működött az eddigi meghívásos rendszer lelkiismeretesen
dolgoztak és erre eztán is szükség lesz a csökkent képviselő szám miatt. A Pénzügyi bizottság
működésének folyamata kérdéses mivel sok dolog kapcsán lesz átfedés és ehhez nagy szakértelem
szükséges továbbá a fejlesztéseket és azok anyagi hátterét is koordinálni kell.
Szalontai Boldizsár: aggasztó hogy egyesült a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság és nem szerepel
a környezetvédelem egyik bizottság nevében illetve ügykörében sem mivel rengeteg helyen előjön ez a
téma és nem is lehet elmenni mellette. Továbbá kell valaki, aki szakértője ennek a témának.
Véleménye szerint külön kell választani a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottságot, mivel lehetséges,
hogy stagnálni fognak a fejlesztések a pillanatnyi pénzügyi helyzet miatt, de ettől függetlenül egy
külön szakértői gárdára lenne szükség, akik elrugaszkodnak a pillanatnyi pénzügyi helyzettől.
Kétségtelen hogy komoly fejlesztések zajlanak a városban azonban kérdéses, hogy ez milyen áron
történik. Bár többlet költségekkel járna még egy bizottság felállítása (4 évre 7.680.000 ft.) de ez
hosszú távon nem feltétlenül olyan nagy ár ha figyelembe vesszük az ezzel járó előnyöket. Továbbá
javasolja, hogy a közművelődési és oktatási bizottság elnevezését ki kellene egészíteni az ifjúsági
szóval.
Garai Tamás: az utolsó felvetés kapcsán nem látja ennek akadályát. Az előbbi felvetések kapcsán
meg kell jegyezni hogy a bizottsági tagságok kapcsán politikai alku született és nem anyagi okai
vannak a pillanatnyi felállásnak, továbbá szerepet játszott az is, hogy nem volt aki felvállalja a
bizottsági elnökséget és tagságot mivel sokan már így is túlterheltek.
Szalontai Boldizsár: javasolja, hogy ne olvadjon össze a két témakör kezdje meg működését a
Pénzügyi bizottság de a struktúrája maradjon kidolgozás alatt.
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Garai Tamás: az Alpolgármesterek közül is bármelyik megkaphatja a környezetvédelmet, mint
feladatot mivel bármikor lehet az ő feladatkörüket is módosítani, továbbá támogatja, hogy semmiképp
se legyen ez a kérdés elfelejtve
Szekszárdiné Bányai Katalin: azoknak kellene feladatot adni, akik nincsenek annyira leterhelve,
mivel akik eddig is sokat vállaltak azokra már nem lehet terhet rakni. Most kellene a feladatköröket
tisztázni mivel még időben vagyunk.
Harcos György: korábban ez a két témakör mindig együtt volt, kivéve az elmúlt négy évet
Szalontai Boldizsár: figyelembe kell venni, hogy nagyobb lett a város és a bizottságot 4 évre kell
megalakítani, az is lehetséges, hogy a mandátum lejártával közel 20 ezres lakosságszámú lesz a város.
Harcos György: inkább a Szociális és Egészségügyi bizottság feladatkörébe kellene integrálni a
környezetvédelmet.
Garai Tamás: ez a bizottság 90%-ban szociális ügyekkel foglalkozik
Szekszárdiné Bányai Katalin: ez nagyon jó ötletnek tűnik mivel ennek a bizottságnak nagyon
egyoldalú eszerint az ügyköre
Szalontai Boldizsár: továbbra is azt javasolja, hogy nem kell még véglegesen dönteni ebben a
kérdésben továbbra is talomban lehet tartani ezt a témakört.
Szekszárdiné Bányai Katalin: senkire sem lehet rákényszeríteni egy adott témakört azonban le lehet
osztani a feladatokat igazságosan és arányosan
Harcos György: mindenképpen felügyelni kellene ezeket a témaköröket
Garai Tamás: véleménye szerint a főállású alpolgármester feladatkörébe kellene tenni pl. a
környezetvédelem kérdését is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: kettőre is lehetne ezt bízni és sok mindenkit be lehetne venni ebbe a
feladatba.
Dr. simon Edit: mindenképpen javaslatokat kell majd erre tenni
Bobál Imréné: ezeknek a témaköröknek az ellátáshoz kellő szakértelemre van szükség
Tóth Sándor: a városban a közbeszerzést sem bizottság végzi
Szekszárdiné Bányai Katalin: lehetséges, hogy a bizottságok ügyrendjét módosítani kell akkor
Garai Tamás: indítványozza, hogy maradjanak annyiban miszerint felhívják az érdekeltek figyelmét,
hogy tegyenek javaslatot a megfelelő struktúrák tekintetében a jövő hónappal bezárólag.

46/2010. (XI.15.) ÜB határozat
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1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Újabb bizottságok megválasztása a
képviselő- testületben c. napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is
tárgyalásra javasol a strukturális felépítés tekintetében.

Szavazás: igen (5)
Egyebek:
Szekszárdiné Bányai Katalin: lényegében az ülés elején elhangzott az eskütétel kapcsán amit
mondani akart.
Garai Tamás: a tüdőszűrés kapcsán változás következett be miszerint a 40 év alattiakat már nem
kötelesek szűrni a Misszióban. Gödöllőre lehet menni az ebbe beleeső lakosoknak, erről tájékoztatást
kell kiadni

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 19:40-kor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető
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