
Jegyzőkönyv 
 

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

Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án, 15.00 órakor megtartott 

üléséről. 

 

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

Katalin bizottsági tagok; Szalontai Boldizsár, Csécsyné dr. Drótos Edina 
képviselők, Tóth Gyula, a KEF elnöke. 
 

 
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15.07 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti az alpolgármester 

asszonyt, jegyző urat, a képviselőket, a bizottsági tagokat, a jegyzőkönyv-
vezetőt, és Tóth Gyulát, a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
elnökét.. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. 

Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és elmondja, 
hogy a 9. napirendi pont kikerül a napirendek közül.  

Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel. 
 
Szavazás: egyhangú igen (4) 

 
 

1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Döntés foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtásáról 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 
Garai Tamás: Elmondja, hogy a januárban meghirdetett pályázatra összesen 3 pályázó 

nyújtotta be az igényét, 3 fő bértámogatására. Ismerteti a benyújtott 

pályázatokat. 
Elmondja, hogy mivel az érdeklődés csekélynek mondható, ezért a pályázatot 

az önkormányzat a maradék összegre meghosszabbítja. Május 1-től lehet 
pályázni, év végéig, azaz 8 hónap támogatást lehet igénybe venni.  

 

Dr. Simon Edit: Megkérdezi, hogy vannak-e a pályázatokra kiközvetíthető álláskeresők.  
 

Garai Tamás: Igen, sok munkanélküli álláskereső önéletrajza van nálunk, ezekből választ-
hatnak a pályázatot elnyerő cégek.  

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
14/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 

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

foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtásáról” szóló előterjesztést, és javasolja a 

képviselő-testületnek is elfogadásra. 



 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

2. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

működéséről 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Köszönti Tóth Gyulát, a VKEF új elnökét, és felkéri, hogy mondja el, hogy mik 

az elképzelései a jövőre nézve.  
 

Tóth Gyula: Röviden bemutatkozik, és elmondja, hogy fő feladatának tekinti, hogy felkutassa 
azokat a szakembereket Veresegyházon, akik érdemben hozzá tudnak szólni, és 
tevékenyen hozzá tudnak járulni a fórum tevékenységéhez. Elmondja, hogy 3 

kérdőívet küldtek szét a városban, és nagy érdeklődést tapasztaltak, sok 
értékelhető választ kaptak, ezeket tartalmazza a tájékoztatás.  

Elmondja, hogy április 5-re dr. Zacher Gábort hívták meg a városba, hogy 
előadást tartson a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Elkezdődött a helyi 
drogstratégia kialakítása, elkészülte után pedig egy konkrét cselekvési terv fog 

elkészülni, melyről jövőre számot fognak adni.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Kéri, hogy az Ügyrendi Bizottság folyamatosan kapjon a fórum 
dokumentumaiból. Meghívja elnök urat az ügyrendi bizottság május 14- i és a 
képviselő-testület május 15- i ülésére, amikor a helyi rendőr parancsnok és a 

polgárőrség vezetője tart beszámolót a közbiztonság helyzetéről, ebben érintve e 
két szervezet kábítószerügyi megelőző tevékenységét is. 

 
Tóth Gyula: megköszöni a meghívást, és ígéretet tesz arra, hogy a bizottság megkapja a fórum 

által elfogadott alap- dokumentumokat.. 

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
15/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

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

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről szóló tájékoztatót, és javasolja a 

képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
3. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-

gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

módosított Társulási Megállapodásának, valamint módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 



 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy az előterjesztés két dokumentumot tartalmaz.  
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy az alapdokumentumot már 2003-ban elfogadta 

az önkormányzat, így most csak a módosítások látszanak, 
melyeket minősített többséggel kell elfogadni. Ismerteti a 

változásokat. 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
16/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az Észak- Kelet 

Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának, valamint módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést, és javasolja a 

képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 
 

4. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

rendelete 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy a mai napon készült el a költségvetési rendelet.  

Elmondja, hogy a könyvvizsgálat szerint a 2012. évi költségvetés forráshiányos, 
valamint ismerteti, hogy az önkormányzat milyen kritériumok mellett indíthat új 

fejlesztést. A jelenlegi fejlesztéseket lehet folytatni, de újakba nem lehet 
belekezdeni. A hitelt pedig nem lehet bevételként szerepeltetni.  
Ismerteti a táblázat adatait.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin : Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottságnak nem feladata a 

költségvetés véleményezése, de mivel 2011-ben sok ide vonatkozó törvény 
változott,  polgármester úr kérte, hogy minden bizottság tárgyalja. Az Ügyrendi 
Bizottságnak pedig azt kell vizsgálni, hogy a rendelet megfelel-e az új 

jogszabályoknak. 
                       Elmondja, hogy a rendeletet február 10- ig kellett volna beterjeszteni.  

                        Ismerteti az általa támogatható határozati javaslatot, mely így hangzik: „a 
bizottság megállapítja a költségvetési rendelet 12. melléklete alapján, hogy az 
önkormányzat 2012. évi összes fizetési kötelezettsége 5 454 536 forinttal 

meghaladja az összes saját bevétel 50 %-át, és ezzel megsérti a stabilitási tv. 10. 
§ (3) bekezdését. Ebből az következik, hogy a rendelet-tervezet ebben a 

formában rendeletalkotásra nem alkalmas”.  
 



Dr. Simon Edit: Sajnálja, hogy 5 perccel az ülés előtt kapták meg a bizottsági tagok a 

rendeletet, és mivel nem volt idő átnézni, ezért felelősséggel nem lehet 
szavazni róla. 

 
Szalontai Boldizsár: Elmondja, hogy a rendelet jó lenne, ha nem lenne benne fejlesztés. A 

rendeletet február 28- ig kell elfogadni, a tervezet benyújtási határideje a 

február 10. 
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 

17/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Veresegyház Város 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéről szóló előterjesztést, és megállapítja, 

hogy a rendelet-tervezet rendeletalkotásra nem alkalmas. 

 

Szavazás: 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás  

 
 
5. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy milyen módosítások kerülnek bele a rendeletbe, illetve milyen 
új díjak kerülnek meghatározásra.  

Elmondja, hogy felhatalmazást kap a polgármester, hogy eltérhessen a 
díjtételeknél magasabb irányba, valamint jótékony és közcélú rendezvények 
esetében részben vagy egészben elengedheti a díjat.  

 
Dr. Simon Edit: Milyen célból/okból térhet el a polgármester?  

 
Garai Tamás: Ha az árus hajlandó magasabb árat fizetni, akkor lehetősége van a polgármes-

ternek rá, hogy magasabb díjtételeket alkalmazzon.  

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
18/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

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

reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítását, és javasolja a képviselő-

testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
 



 

6. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: A közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy a rendelet módosítása egyrészt a dohányzásról szóló törvény 

módosítása miatt történik, másrészt pedig a polgármester felhatalmazást kap, 
hogy a használati díjakban egyedi döntéssel felfelé eltérhessen.  

 

Dr. Simon Edit: Elmondja, hogy figyelmezető táblákat kellene kitenni a dohányzás tiltására.  
 

Garai Tamás: Elmondja, hogy kísérlet miatt ki lett téve tábla, de nem sokáig maradt a helyén. 
Minden olyan dolog, amit el lehet „távolítani”, az eltűnik, ezért más megoldást 
kell kitalálni. 

 
Tóth Sándor: Elmondja, hogy a tiltást nehéz betartatni, és sokkal jobban működött az a 

módszer, amikor még volt kijelölt hely a dohányzásra az intézményekben.  
 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 

19/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a közterület használatáról 

szóló rendelet módosítását, és azt a módosítással elfogadja, és  javasolja a képviselő-

testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
7. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása  

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy február 1-vel a környezetterhelési díjról szóló törvény módo-
sította a díjat, 120 forint helyett 1200 forintban határozták meg a mértékét, 
ezért szükséges a módosítás. Elmondja, hogy milyen engedményeket határoz 

meg ezzel kapcsolatban a rendelet.  
 

Dr. Simon Edit: Elmondja, hogy ösztönözni lehetne az embereket, hogy a csatornát beve-
zettessék, kedvezményes díjakkal. Megkérdezi, hogy az Alapba befolyó 
bevételt mire fogja fordítani az önkormányzat?  

 
Garai Tamás: Például fásításra, erdőgazdálkodásra.  

 



Szalontai Boldizsár: Elmondja, hogy ezt a díjat az erdőgazdálkodásra fordítják, illetve sokkal 

többet költöttek eddig is erre a célra, valamint felépítjük a szennyvíz-
tisztítót. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin : Elmondja, hogy az előterjesztésbe be kell írni, hogy a 2005-ös 

rendelet hatályát veszti.  

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
 

20/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 

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

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

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
8. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszo-

nyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy két módosítást tartalmaz az előterjesztés, egyrészt változott a 

cafetéria-rendszer, mely szerint módosult az 1. számú melléklet. Másrészt 
pedig a köztisztviselők szabadsága összehangolásának céljából igazgatási 

szünet lenne, egy hét nyáron, egy pedig télen.  
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy a 2. és 3. §-nak helyet kell cserélnie. Valamint, 

hogy a „prémium évek program”-ot ki kell venni a rendeletből. Kerüljön a 
táblázatba egy összesen rovat.  

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

 
21/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet 

módosítását, elfogadta, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra a felsorolt 

módosításokkal. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
10. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása  



 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy két melléklet van a rendeletben, de csak az étkezésnek a térítési 
díjai változnak, valamint, hogy ki élvez teljes mentességet a díj alól.  

 

 
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 
 
 

22/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 

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

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

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 
11. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Városközpont fejlesztési területe által érintett, Kálvin u. 29. sz. 

alatti ingatlan megvásárlása (Veresegyház, 1472 hrsz.)  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Ismerteti, hogy mit tartalmaz az előterjesztés.  
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 

23/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

 

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

fejlesztési területe által érintett, Kálvin u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 

(Veresegyház, 1472 hrsz.) szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 
12. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzéséről  

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Garai Tamás: Elmondja, hogy október 20-án tartott ellenőrzést a Pest Megyei 
Kormányhivatal. Ismerteti a Kormányhivatal ellenőrzési területeit. Elmondja, 

hogy szúrópróba-szerűen vizsgáltak egyedi ügyeket. Súlyos vétséget nem 



találtak, viszont sok hasznos iránymutatást tettek, és volt, amiben megdicsérték a 

Hivatalt. 16 ember ellenőrzött, és építő kritikával álltak a Hivatalhoz.  
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
24/2012. (II. 20.) ÜB határozat 

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

Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzéséről, és javasolja a képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

13. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Egyebek 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző  

 

Dr. Simon Edit: Megkérdezi, hogy járásközpont lesz-e Veresegyház. 
 

Garai Tamás: Elmondja,  egyelőre sajnos úgy néz ki, hogy nem.  
 

 
 
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 17.08 órakor bezárja. 

 
kmf. 

 
 

Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

elnök              jegyzőkönyvvezető 


	Jegyzőkönyv

