
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 16-án, 15.00 órakor megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: az egész ülés folyamán: 
Tóth Sándor elnök; Harcos György, Bobál Imréné, Dr. Simon Edit, 

Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági tagok; Szalontai Boldizsár, Csécsyné 
dr. Drótos Edina képviselők.  
 

az ülés egy részén: 
Garai Tamás jegyző  

 
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15.15 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági 

tagokat, a bizottsági referenst és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

bizottság 5 fővel határozatképes. 
Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és javasolja a 

napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását, valamint az 5. és 8. napirendi 
pont együtt tárgyalását. Elmondja, hogy a 6. napirendi pont lekerült a 
napirendről. 

Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel. 
 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 
5. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 

 
A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin; Garai Tamás jegyző  

 

8. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. évi 

munkaterve 
 

A napirendi pont előadója: Szekszárdiné Bányai Katalin; Garai Tamás jegyző  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin : Elmondja, hogy a megszokott formában lettek összeállítva a 
munkatervek, melyek vázlatok, mivel év közben folyamatosan 
gyűlnek a napirendek.  

Ismerteti a januári munkaterveket. Elmondja, hogy ezentúl 
minden rendes testületi ülés előtti hétfőn 15 órától lesz 

Ügyrendi Bizottsági ülés. Az előterjesztéseket pedig 7 nappal a 
testületi ülés előtt kell leadni.  
Ismerteti a februári munkaterveket. Elmondja, hogy a 

jogszabályok változása miatt az összes rendeletünket át kell 
nézni, és módosítani kell.  

Elmondja, hogy megalakult a KEF. 



 

Szalontai Boldizsár: Elmondja, hogy  a KEF elkezdte működését, és már kérdőíveket is 
kihelyeztek  Meg lett választva a vezetőség, demokratikus a működése. 

Minden szervezés interneten keresztül zajlik, és így teljesen hatékonyan 
épül fel ez az önszerveződő közösség.  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Javasolja, hogy a KEF működéséről az oktatási bizottság is 
kapjon tájékoztatást.  

Elmondja, hogy márciusban lesz a közmeghallgatás. Ismerteti 
a testület és a bizottság márciusi napirendi pontjait.  

 

15.50-kor Garai Tamás jegyző megérkezik. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Ismerteti az áprilisi, májusi és júniusi munkaterveket. 
Elmondja, hogy júliusban és augusztusban ülésszünet van. 

 

Szalontai Boldizsár: Javaslja, hogy az oktatási csoportlétszámot minden bizottság tárgyalja, 
mert a 2013. év legnagyobb kérdése, hogy az oktatásunkkal mi lesz. 

 
Garai Tamás: A döntést a testület fogja meghozni véglegesen, hogy a csoportlétszámokat  

hány főben határozza meg. Nem látja értelmét pénzügyi bizottság elé vinni, 

mert ez inkább szakmai kérdés,  oktatási téma. 
Ismerteti a szeptemberi, az októberi, a novemberi és decemberi munkaterveket. 

Elmondja, hogy a tervben szereplő 10 ülésnél sokkal több lesz, a napirendi 
pontok is bővülnek, mert folyamatosak a fejlesztések, a szabályok változásai, 
valamint az ÁSZ vizsgálatról és a Kormányhivatal vizsgálatáról a beszámoló is 

a testület elé fog kerülni.  
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
 
 

2/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület 2012. évi 

munkatervét, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra azzal a módosítással, hogy 

a KEF tájékoztatását az oktatási bizottság is kapja meg, valamint a folyó ingatlan-

értékesítést az ügyrendi bizottság is tárgyalja meg minden alkalommal. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 
 

3/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a 2012. évi 

munkatervét, és tájékoztatásul átadja a Képviselő-testületnek is. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 



1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Veresegyház járási székhellyé történő kijelölésének kérelme  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy megjelent a kormányzati elképzelés a járások kialakításáról, és 
Veresegyház területileg Gödöllőhöz került. A térségben betöltött szerepünk 

miatt érdemes még próbálkozni. A kistérség települései is jobban szeretnének 
Veresegyházhoz tartozni. Ha minden település támogatja, akkor 10 település 
tartozna a veresegyházi járáshoz, ami 45 ezer lakost jelent. Január 20- ig lehet 

előterjeszteni javaslatot a KIM-be, és valamikor év közepén fog megszületni a 
döntés. 

 
Dr. Simon Edit: Javasolja, hogy az előterjesztés statisztikai adatokkal is legyen alátámasztva.  

Megkérdezi, hogy a települések önállóan terjesztik-e elő a kérelmüket? 

 
Garai Tamás: Ők kérik, hogy tartozhassanak hozzánk, de mi küldjük fel együtt a kérelmeket. 

 
Szalontai Boldizsár: Elmondja, hogy a Veresegyház- Vác közötti a legelső villamosított 

vasútvonal, ami 2013- 2015-ben lesz fejlesztve.  Tartozhatna a veresi 

járáshoz Váchartyán ,  Püspökszilágy és Kisnémedi is.  
 

Garai Tamás: Elmondja, hogy mielőtt az előterjesztés elkészült, egyeztetés történt a  
településekkel, hogy ki akar a Veresegyházhoz tartozni ez a három település 
nem volt köztük.  

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
4/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház 

járási székhellyé történő kijelölésének kérelmét, és javasolja a képviselő-testületnek is 

elfogadásra azokkal a kiegészítésekkel, hogy statisztikai adatokkal legyen alátámasztva 

az előterjesztés, és hangsúlyozza a veresegyházi vasútvonal jelentőségét. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 
 
2. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Pályázati kiírás bértámogatás igénylésére 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy az önkormányzat ezzel 
közvetett módon támogatja a munkanélkülieket, közvetlenül pedig a veresi 

vállalkozókat.. A pályázó cégek felé  az önkormányzat fogja kiközvetíteni az 
álláskereső jelölteket.  



 

Szalontai Boldizsár: Javasolja, hogy kizárólag veresi lakost foglalkoztassunk, és rászorultsági 
alapon kapjanak munkát, valamint csak magyarországi tulajdonjogú cég 

kapjon támogatást. Javasolja továbbá, hogy a cégekről foglalkoztatási 
adatokat kellene lekérni, hogy ne azért rúgjanak ki valakit, hogy utána a 
támogatásért foglalkoztasson valaki mást, vagy ugyanazt a személyt.  

 
Garai Tamás: Elmondja, hogy ez ellenőrizhetetlen, ezért nagy szerepe van a bizalomnak, és a 

cégeket nagy figyelemmel kell megválogatni, annak alapján, hogy melyik az, 
amelyik feltehetőleg nem él vissza a támogatással.  

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
5/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a „Pályázati 

kiírás bértámogatás igénylésére” szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek 

is elfogadásra azzal a módosítással, hogy „veresegyházi,  állandó lakhelyű, rászorultsági 

alapon kiválasztott munkanélküli személy” legyen a pályázat szövegében . 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 

 
3. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Tájékoztató folyamatban lévő peres ügyről (Magyar Közút 

Nonprofit Zrt., KIC-750 gépjárműkár) 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy novemberben már járt ez az ügy a testület előtt. Akkor még a 
Magyar Közút Zrt. elutasította megegyezési javaslatunkat, azóta viszont  már 

foglalkoznak az üggyel. A Magyar Közút tisztázni akarja a balesetet a 
helyszínen, és peren kívüli egyezségre hajlanak.  

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
6/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a „Tájékoztató 

folyamatban lévő peres ügyről (Magyar Közút Nonprofit Zrt., KIC-750 gépjárműkár)” 

szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 



4. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítmény-

követelményének meghatározása 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 
Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy miről szól a teljesítmény-

követelmény. Tartalmaz általános célokat, és személyre szabott 
követelményeket.  

 

Ezután a bizottság tagjai közösen áttekintik a hivatal köztisztviselőinek általános jellegű 
teljesítmény követelményeit. 

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
7/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítmény-követelményének meghatározásáról szóló 

előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5) 

 
 

7. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Képviselői előterjesztés – adótartozói szégyenlista közzététele 

Veresegyház városban 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző;  

 

Garai Tamás: a képviselő beadvány szerzője Szalontai Boldizsár, ezért átadja neki a szót.  
 
Szalontai Boldizsár: Elmondja, hogy az előterjesztés egy képviselő-testületi szándék-

nyilatkozatot fogalmaz meg. Ismerteti az előterjesztés lényegét.  
Elmondja, hogy ha ennek a listának köszönhetően csak egy minimális 

adótartozás befolyik, akkor már eredménye lenne.  
 
Harcos György: Elmondja, hogy nem támogatja az ötletet, és mindenképpen nagyon 

körültekintően kell eljárni az ügyben. 
 

Garai Tamás: Elmondja, hogy úgy jár el, ahogy a testület javasolja, de úgy tudja támogatni a 
javaslatot, hogy aki fizetési hajlandóságot mutat, azt mentesítve legyen a 
listában való közzétételtől. 

 
Dr. Simon Edit: A behajtási csoport véleményére is kíváncsi lenne, hogy mit tapasztalnak,  

miért nem fizetnek a felszólításra sem.  
 



Garai Tamás: Decemberben kezdett el működni a behajtási csoport, és azóta jól működik, 

pozitív tapasztalatok vannak. Elindultak a letiltások, ami sok esetben 
eredményre vezetett. 

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
8/2012. (I. 16.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a „Képviselői 

előterjesztés – adótartozói szégyenlista közzététele Veresegyház városban” előterjesztést, 

és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás 

 
 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 18.00 órakor bezárja. 
 

kmf. 
 
 

Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

elnök              jegyzőkönyvvezető 


	Jegyzőkönyv

