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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság 2011. február 10-én, 9.00 órakor megtartott rendkívüli  üléséről. 

 
Jelen vannak:  
                        Tóth Sándor elnök, Harcos György, Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin 

bizottsági tagok, Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgátmester, Cserháti Ferenc, a 
polgármesteri Hivatal meghívott munkatársa és Csernákné Szoboszlai Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 

                        Igazoltan van távol: Dr. Simon Edit bizottsági tag.     
    

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 9 óra 10 perckor nyitja meg az ülést. Köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.  
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 2 pontról szól.  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel. 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: a két napirendi pont cseréjét kéri, mivel a február 7-i rendkívüli 
ülésükön végigvették a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, ma először ezt kellene befejezni, és csak 
végig kell futni  ezen a szövegen, maradt- e benne még valami javítani való.   

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 
A bizottság a meghívóban közölt napirendet az 1. és 2. pont felcserélésével egyhangúan elfogadja. 
 
1. napirendi pont: 
 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata II. 

 
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: az előző rendkívüli ülésünkön együtt végignéztük az önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának az SZMSZ- ét, most annak végső áttekintése a feladatunk. Mindenki 
megkapta e-mail formájában a pirossal javított SZMSZ-t, most a kivetítőn keresztül újra megnézzük, 
és amit kell, rögtön javítjuk is , hogy gyorsabban haladjunk vele, és március 16-ra a Képviselő-testület 
elé kerülhessen az anyag.  
 
A javítási munka megkezdése előtt azonban van egy határidős feladatunk: 

 
a Lehet Más a Politika veresegyházi szerveződése nevében Rekvényi László eljuttatta hivatalunkhoz 
az önkormányzati  SZMSZ-szel kapcsolatos felvetéseit, javaslatait, melyet továbbítottunk a képviselő- 
testületnek azzal, hogy február 10-ig reagáljanak a beadványra. Ezt írásban senki nem tette meg, 
ezért a testületi ülésen fel kell vetni a témát, és döntést kell hozni a javasolt módosításokkal 
kapcsolatosan.  
(Itt Szekszárdiné felolvassa a beadványt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Megtárgyalják, mely SZMSZ §- okhoz tett az LMP módosítási javaslatot.  
A rendeletalkotással, az előterjesztések előkészítésével,a civil szervezetek döntéshozatalban való 
részvételével kapcsolatosan felvetett módosítási javaslatokkal nem ért egyet a bizottság.  
Testületi megvitatásra és az SZMSZ-be való beillesztésre javasolja viszont az LMP átláthatósággal 
kapcsolatos felvetését.  
Mindezeket a  bizottság elnöke el fogja mondani a március 16-i testületi ülésen. 
 
Visszatérve a hivatali  SZMSZ áttekintéséhez, a kivetítő szövegén haladva megbeszélik a még 
szükséges módosításokat, a javítandó részeket pirossal jelölik.  
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Még javítandó a továbbiakban a hivatali  SZMSZ szövegében:  

 
- a szervezeti felépítés ábrája, melynek szaggatott vonalaihoz jelmagyarázat szerkesztése 

szükséges,  
- a felsorolásoknál mindenütt a pontokat vonalakra, úgynevezett bajuszokra cserélni,  
- az ábrák ABC sorrendben történő elhelyezése a 3. számú mellékletben. Cserháti Ferenc urat 

kérik fel  erre a feladatra., 
- az „Ellenőrzési nyomvonal a pályázati forrásból támogatott beruházások megvalósítására” c. 

2. sz. mellékletet kiveszik az SZMSZ-ből, javaslatuk szerint ez önálló hivatali szabályzatként 
fog szerepelni,  

- az 54.oldalon be kell írni: a pénzügyi iroda feladatköre bővül (Garai Tamás mb. jegyző 
kérésére): „a költségvetés előkészítésében és annak módosításában való közreműködés, a 
módosítások átvezetése” szöveggel.  

- Az 55. oldalon bővíteni kell az adóiroda feladatkörét: „ az iroda részt vesz az adórendeletek 
előkészítésében, a rendeletmódosítások elkészítésében”. 

 
A márciusi testületi ülésen bizottsági elnök úr mondja el, hogy az SZMSZ értelmében 
szabálytalanság felelőst kell kijelölni a hivatalban (osztott munkakörben, de munkaköri leírásban 
szabályozottan): 

 
Tóth Sándor: az anyag végére érve szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot: 
 

22/2011. (II.10.) ÜB határozat  

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság az átvezetett javításokkal Veresegyház Város 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és a Képviselő-testületnek  

elfogadásra javasolja. 
 

 

2. napirendi pont: 
 
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata II. – a képviselő-testület elé beterjesztendő módosítás. 

 
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: az előző rendkívüli bizottsági ülésünkön  már eljutottunk az SZMSZ 
III. fejezetének végéig, most innen folytatjuk a munkát. 
Az Ötv.- re való hivatkozásnál az összes helyen beírtam kék színne l, mit mond a módosított  Ötv., 
több helyen szükséges lesz az ennek megfelelő javításra. 
Akinek véleménye, javaslata van, kérem, menet közben jelezze! 
 
A kivetítő segítségével végighaladnak a szövegen, és megállapodnak az alábbiakban: 

 

Javítandó, kiegészítendő  az SZMSZ  szövegében: 

 
      - A preambulum szövege kikerül, helyette készül egy bevezető szöveg. Ezt Garai Tamás készíti el.

  
 

- 8. § (7) bekezdés 4. szakaszában: a közzétételnél javasoljuk kivenni a b) és a c) pontokat, tehát 
ne kelljen a testületi ülések időpontját és napirendjét a város hivatalos újságjában, a 
kábeltévén és a hivatalos hirdető táblákon előzetesen közzé tenni.  
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Harcos György: nem lehetne a következőképpen kiegészíteni a d) pontot? „a polgármesteri 
hivatalban megtalálható hirdető táblán ”  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: igazad van , javítsuk így  a  d) pontot, a főbejárat mellett a 
hirdetőtáblára mindig felkerülhetnek előzetesen a meghívók ( jól olvasható magasságban!)  
 

További javítások , kiegészítések: 
 

- Ki kell egészíteni a 10 § (4) bekezdés c) pontját ( Garai Tamás javaslatára az 
előterjesztésekhez fűzött  módosító indítványok beadásának módjáról. Tamással kidolgozni!!!)  

- 16 § (7) bekezdés : az ülések hanganyagát nem tesszük fel a honlapra 
- mivel a 2. sz. melléklet kiesik,  3. számútól kezdődően átszámozódnak a mellékletek 
- a 7. sz függelék (hatályos jogszabályok jegyzéke ) elkészítendő  
- a 8. sz. új függelék ( a város hivatalos hirdető tábláinak címe ) elkészítendő  

 
Csécsyné Dr. Drótos Edina: javasoljuk a képviselő-testületnek minden képviselő- testületi esemény 
polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdető tábláján történő  megjelentetését. 
A bizottság a javaslatot  elfogadja. 

 
Cserháti Ferenc: javasolom a 26/A. § 1. c. és d, módosítását:  kiegészítve a pályázatíró iroda és 
munkatársainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével.. 
A bizottság e javaslatot  elfogadja. 
 
11.45-kor távozik Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgármester asszony  és Harcos György képviselő 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: javaslom, hogy ne tartson a bizottság többször ezekben a témákban 
rendkívüli ülést, mivel mind a képviselő-testület, mind az ügyrendi  bizottság tagjai számára e-mailben 
és  nyomtatott formában is megküldjük a javított SZMSZ-eket, és ezután lesz még módja mindenkinek 
a véleményét elmondani a testületi ülésen. 
 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

23/2011.(II.10.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság az átvezetett javításokkal Veresegyház Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és a Ké pviselő-testületnek  
elfogadásra javasolja. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 
Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 13:00 órakor bezárja. 

 

  

kmf. 
 
 
 
 

  Tóth Sándor                Csernákné Szoboszlai Szilvia 

        elnök                         jegyzőkönyvvezető 
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