
Jegyzőkönyv 
 

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

Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 03-án, 09.30 órakor megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

 
Jelen vannak: az egész ülés folyamán: 

Tóth Sándor elnök; Harcos György, Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai 
Katalin bizottsági tagok; Borgulya Rita képviselő; Garai Tamás jegyző; 
Nagyné Dr. Kézi Éva szociális irodavezető. 

 
 

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 09.35 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági 
tagokat, a képviselőasszonyt, és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a 
bizottság 4 fővel határozatképes. Dr. Simon Edit igazoltan van távol.  

Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat.  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel. 

 
Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályza-

tának módosítása  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 
Garai Tamás: Elmondja, hogy a módosításban a változások ki vannak emelve. A 

leglényegesebb változások: a közbeszerzési terv elkészítésének határideje 

március 1-re módosul; a képviselők január 1-től csak tanácskozási joggal 
vehetnek részt a bizottság munkájában. Továbbá a törvény név szerinti 

szavazást ír elő. 
 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 

10/2012. (II. 03.) ÜB határozat 

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

Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést, 

és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 



2. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Használt terepjáró beszerzése a GAMESZ számára  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy a GAMESZ vezetője az előterjesztésben megindokolja,  miért 
van szükség a terepjáróra. A 2012. évi költségvetésben kerül elkülönítésre a 

gépkocsi vételára. 
 
Harcos György: Elmondja, hogy támogatja a vásárlást, mert a terepviszonyokra való 

tekintettel nagy szükség van a terepjáróra.  
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 

11/2012. (II. 03.) ÜB határozat 

 

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

terepjáró beszerzése a GAMESZ számára” szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-

testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 
 
3. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Az 5. sz. háziorvosi körzet állásának betöltése 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy az elmúlt években nem jelentkeznek a pályázatokra az orvosok. 
Október 31-ig volt az 5. sz. körzet háziorvosa dr. Mészáros Zsolt, december 1-

től  dr. Marik György helyettesíti őt. 
A jelenlegi pályázó – Bedő doktor – kezdetben Marik doktor mentori 
segítségével fogja végezni a munkáját. 

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
12/2012. (II. 03.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az 5. sz. 

háziorvosi körzet állásának betöltéséről szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-

testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 



4. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A telekadóról szóló rendeletünk módosítása  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy a módosításban egy technikai átvezetés van, ez az adóztatásban 
nem fog változtatást okozni, a törvény szövege kerül átemelésre a rendeletbe.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: Be kellene illeszteni, hogy mit értünk „telek” alatt. Javaslom, 

hogy kerüljön az értelmező rendelkezésekbe.  

 
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 

13/2012. (II. 03.) ÜB határozat 

 

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

szóló rendeletünk módosítását, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 09.56 órakor bezárja. 
 

kmf. 
 

 
Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

elnök              jegyzőkönyvvezető 
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