Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2011. október 5.-én, 15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán:
Tóth Sándor bizottsági elnök Szekszárdiné Bányai Katalin, Bobál Imréné, Dr.
Simon Edit bizottsági tagok, Garai Tamás jegyző, és Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyvvezető
Tóth Sándor, 15.00 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, de még
egy plusz napirendi pontot is tárgyalni kellene. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy
egyetértenek-e a napirenddel?
Szavazás: egyhangú igen (4)
A bizottság a napirendet egyhangúan elfogadja.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztatás együttműködési megállapodás és ingyenes
használati s zerződések megkötéséről a Kistérségi Igazgatási és Szolgáltató Központban
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a Főtér 2-es projektben feltételként kellett vállalni, hogy közhasznú és
társadalmi szervezetekkel együttműködési szerződést kötünk. Két együttműködési
megállapodást kötünk egyet a Széchenyi program irodával egyet pedig a Kistérségi
központtal, továbbá kötünk 5db ingyenes használati szerződést.
Tóth Sándor: csak a Kistérség fizet rezsit
Garai Tamás: igen mivel csak ők vannak itt teljes munkaidőben
Szekszárdiné Bányai Katalin: a kézilabda alapítványról eddig nem nagyon hallottunk még
Garai Tamás: igen mivel az idén alakult meg, Lebek László a kuratóriumi elnök
Dr. Simon Edit: hány évre szólnak ezek a megállapodások?
Garai Tamás: nincs idő kikötés csak a személyekről döntünk
Dr. Simon Edit: nagyon nehézkes úgy elfogadni ezt, hogy nem láttuk a szerződéseket
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57/2011. (X.5.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Tájékoztatás együttműködési
megállapodás és ingyenes használati szerződések megkötéséről a Kistérségi
Igazgatási és Szolgáltató Központban c. napirendi pontot, és a szükséges
javításokkal és észrevételekkel a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Szavazás: igen (3) tartózkodás (1)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Haszonbérleti szerződés módosítása a katonai Hagyományőrző
Egyesülettel
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: módosítani kell az előző szerződés 8. pontját mivel nem a GAMESZ-on keresztül
folyósítják a 2 millió forint támogatást mivel a GAMESZ nem használja az épületet, tehát az összeg
elszámolásra fog kerülni

Dr. Simon Edit: ebbe a szerződésbe nem lette átvezetve az előzőben elfogadott módosítás
név szerint az állattartás és a gyümölcsös létesítés és az sincs benn, hogy az egész ingatlant
használhatják
Szekszárdiné Bányai Katalin: azért mert csak még most érett meg a helyzet a cselekvésre. A
ház táj jellegűen lesz berendezve, rég óta szükség lett volna az ilyen jellegű összefogásra
Bobál Imré né: már a külföldi vendégek is hiányolták a tájházat
58/2011. (X.5.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Haszonbérleti sze rződés módosítása a
katonai Hagyományőrző Egyesülettel c. napirendi pontot, és a Képviselőtestületnek is elfogadás ra javasolja.
Szavazás: igen (4)
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A misszió-Health Egészségügyi Rendsze rfejlesztő Kft
Ügyvezetőjének kijelölése
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző

Garai Tamás: az ügyvezető megbízatását kell meghosszabbítani a Kft. végelszámolással
történő megszűnéséig de legkésőbb 2012. október 5.- ig és ezt a határozati javaslatba is bele
kellene tenni
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59/2011. (X.5.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a A misszió-Health Egészségügyi
Rendszerfe jlesztő Kft Ügyvezetőjének kijelölése c. napirendi pontot, és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Szavazás: igen (4)

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 16:05-kor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető

3

