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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 2011. február 23-án, 10.30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán: 

                        Tóth Sándor elnök, Harcos György, Szekszárdiné Bányai Katalin, bizottsági 
tagok, Bobál Imréné, Szalontai Boldizsár önkormányzati képviselő Cserháti 

Ferenc pályázati koordinátor, Nagy Mónika belső ellenőr és Dr. Csereklye 
Károly Zoltán jegyzőkönyvvezető  

      

    
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 9.00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági 

tagokat és a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.  
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 2 pontról szól azzal a 
felvetéssel, hogy cseréljék meg a 2 pont eredeti sorrendjét. Megkérdezi a bizottsági tagokat, 

hogy egyetértenek-e a módosított napirenddel? 
 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

A bizottság a napirendet egyhangúan elfogadja.  
 

1. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  

Működési Szabályzatának felülvizsgálata I.   
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: 2 SZMSZ szerepel a napirendi pontokban az egyik a hivatali a másik az 

önkormányzati, egyrészt törvény kötelez minket a módosítására másrészt időszerű is  
aktualizálni. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: köszönjük Nagy Mónikának és Cserháti Ferencnek a gyors 
munkájukat az SzMSz módosítás kapcsán kidolgozott javaslataik tekintetében. Ezt követően 

ismerteti a hivatali SzMSz fő tartalmi pontjait továbbá felveti, hogy hamarosan új címe lesz a 
hivatalnak  
 

Cserháti Ferenc: Kormányzati részről is számolni kell néhány ellenőrzéssel a téma kapcsán 
 

Nagy Mónika: a munkája kapcsán lehet beszélni egy általános gazdasági nyomvonalról és 
egy Európai Uniós nyomvonalról ennek is rögzülnie kell majd  
 

Cserháti Ferenc: esetlegesen meg lehetne nevezni konkrétan a pályázatokat illetve a 
pályázati forrásokat. A témával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy eddig nem voltak az 

alapító okiratban megfelelő szakfeladat számok a pályázatírók részére, de a 
pénzügyminisztérium honlapján talált megfelelő számokat a tevékenységükre  
 

Garai Tamás: a 9. pont tekintetében leginkább az önkormányzati SzMSz az irányadó  
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Szekszárdiné Bányai Katalin: felvetődik az egyéni bérek kérdése is  

 
Garai Tamás: elgondolkodtató, hogy a hivatalt le lehetne bontani osztályokra, irodákra, 

csoportokra 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: ezzel egyenlőre, várni kellene az átalakítás teljes 

kidolgozásáig 
 

Nagy Mónika: a mostani Ámr. és a régi is szabályozza a belső ellenőri feladatokat, egy 
kézikönyv alapján kell eljárni az ellenőrzési tevékenysége során, ez azonban egy sablon és 
nem kell intézményekre szabni. Kell egy külön felelős, aki ezeket a célokat és bejelentéseket 

összefogja 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: eszerint ki kellene jelölni egy szabálytalansági felelőst ami 
jegyzői hatáskör 
 

Cserháti Ferenc: ha ezek a kérdések a hivatalban csak adminisztratív szinten léteznek akkor 
egy külső szerv ellenőrzése szakmai szempontból nem biztos, hogy megfelelő lesz  

 
Garai Tamás: a szabálytalanságok felderítése kell legyen az elsődleges  
 

Bobál Imréné: ha bejelentés érkezik mit lehet tenni?  
 

Garai Tamás: minden eset más így a megoldások is különböző  
 
Cserháti Ferenc: ha befut egy panasz akkor lehet törekedni rá, hogy a hasonlós jellegű 

problémákat elkerüljük  
 

Nagy Mónika: kellene egy felelős aki nyilvántartja ezeket, és negyed évente jelentést tesz 
róla 
 

Garai Tamás: az elv jónak tűnik azonban kérdéses, hogy a gyakorlatban ez mennyire 
szükséges 

 
Cserháti Ferenc: a 2. számú melléklet kapcsán ki lehetne fejteni hogyan, lesz az ötletből 
megvalósult beruházás. Az irodák, a képviselő-testület és a polgármester együttműködésében 

az előző évek tapasztalat alapján vannak neuralgikus pontok, de a mindennapi élet során 
működőképesnek mutatkozik ez a gyakorlat 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: az ehhez kapcsolódó táblázatnak nem itt lenne a helye hanem 
a gazdálkodási résznél 

   
26/2011. (II.01.) ÜB határozat 

1.  A bizottság áttekintette  és elfogadta Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal  

      Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata I.  c. napirendi pontot, és  a  

      szükséges kiegészítésekkel, javításokkal egységben a  Képviselő-testületnek is  

      elfogadásra javasolja  

 

Szavazás:  igen (4)   
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2. napirendi pont: 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata  I.                                                          

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: megkaptuk a bizottságoktól a módosított ügyrendeket mivel azt 
maguk határozzák meg meg 
 
Szalontai Boldizsár: az LMP javaslata kapcsán el kell mondani, hogy van már rá mód, hogy 
javaslatot tegyenek illetve adott esetben hozzászóljanak a civil szervezetek is egy adott 
előterjesztéshez. A honlapon nincs aktuális SzMSz.  

 

Garai Tamás: van csak nehéz megtalálni de ebben az ügyben intézkedni fogunk  

 

 

Az önkormányzati SZMSZ javítása illetve módosítása a következő ülésen fog folytatódni.  

 

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 12:10-kor bezárja. 

 

  
kmf. 

 
 
 

 
 Tóth Sándor                             Dr. Csereklye Károly Zoltán 

     elnök                 jegyzőkönyv vezető 
 
 

 
 


