Jegyzőkönyv
Készült: Ve resegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 19-én, 15.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Harcos György, Dr. Simon Edit, Bobál Imréné
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági tagok; Csécsyné dr. Drótos Edina
képviselő, Garai Tamás jegyző, dr. Kiss Béláné aljegyző.
az ülés egy részében:
Cserháti Ferenc osztályvezető.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:13 órakor nyitja meg az ülést. Köszönt minden jelenlévőt.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és megkérdezi a
bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (5)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának
betöltésére
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy a zeneiskola intézményvezetői megbízatása 2012. július 31-én
lejár, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a pozíció pályázat
útján tölthető be, és ennek megfelelően készült el az előterjesztés, mely
tartalmazza a pályázati kiírás részleteit.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Megkérdezi, ki bírálja el a pályázatot?
Garai Tamás: Elmondja, hogy a képviselő-testület fogja elbírálni.
Dr. Simon Edit: Javasolja, hogy az állás „elfoglalása” helyett „betöltése” legyen.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
28/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a pályázati
felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltéséről szóló előterjesztést
azokkal a módosításokkal, hogy a az állás „elfoglalása” helyébe az állás „betöltése”

kerüljön, és a pályázatba kerüljön bele, hogy a pályázatok elbírálója Veresegyház Város
Képviselő-testülete.
Szavazás: egyhangú igen (5)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyes önkormányzati rendeleteink módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja az előterjesztés lényegét: mivel sok jogszabály változott, és a helyi
rendeletek többsége hivatkozik ezekre az jogszabályokra, ezért szükséges
módosítani a hivatkozásokat. 17 rendelet módosítása vált szükségessé és az
SZMSZ módosítása.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy ezentúl a rendeletek bevezető szakaszában már
az Alaptörvényre kellene hivatkozni.
Dr. Simon Edit: Javasolja, hogy az „önkormányzat hivatalos lapja” legyen a Veresi Krónika
megnevezés helyett, és így nem kell módosítani, ha megváltozik a lap neve.
Valamint, a határidőnél nincs szükség a gondolatjelre, mert így nem jól
lehet értelmezni.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
29/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az egyes
önkormányzati rendeleteink módosítását a javasolt két módosítással, és javasolja a
képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Kistérség Idősek Otthona 2012. évi té rítési díjai – a
térítési díjakról s zóló rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy minden évben a térítési díjakat meg kell állapítani, az előző évi
normatívához viszonyítva, melyre a vezető megküldte a javaslatát. Ismerteti a
díjak kategóriáit.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy az 1. számú mellékletben hiba van: a harmadik
oldalon egy nullával több szerepel, a demens ellátás 710.650.a helyes összeg. Az 1/1-esbe be kellene írni, hogy 5000 Ft/hó

az emelkedés, és 165 Ft/nap. Elmondja, hogy az 1/2-esben 5 Ft
a legkisebb és 100 Ft a legnagyobb emelkedés.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
30/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta Ve resegyház
Kistérség Idősek Otthona 2012. évi térítési díjait és ezzel a térítési díjakról s zóló
rendelet módosítását, és javasolja a képviselő-testületnek is a rendelet módosítás
elfogadását.
Szavazás: egyhangú igen (5)

4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város címe rének, zás zlójának és a város nevének
használatáról s zóló rendelet megalkotása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy 1992. óta van a városnak a címerről és zászlóról szóló
rendelete, akkor még nagyközség számára alkották meg a rendeletet a
képviselők. A jelenlegi rendeletben a címerre és zászlóra vonatkozó rész
megegyezik az 1992-es rendelettel, de kiegészül egy harmadik résszel, ami a
város nevének használatát engedélyezi, illetve szabályozza. Ennek az oka az,
hogy csak abban az esetben lehessen a város nevét felvenni, ha a tevékenység
méltó a város nevének használatához. A név használatát egy kérelemmel kell
kezdeményezni, melyet a polgármester úrhoz kell benyújtani.
Dr. Simon Edit: Ebben a rendeletben csak a teljes név van meghatározva, a rövid nevek nem.
Garai Tamás: Elmondja, hogy csak a település teljes nevéről van szó, becézett alakjairól nem.
Dr. Simon Edit: A 15. § nem vegyes rendelkezésnek számít, ezért javasolja, hogy kerüljön ki
onnan.
Garai Tamás: Helyesli, ha a „vegyes rendelkezés” kikerül a szövegből , és a záró rendelkezés
pedig a 16. § elé kerül.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Javasolja, kerüljön bele a rendeletbe, hogy „a kihirdetésről a
jegyző gondoskodik”.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
31/2012. (III.19.) ÜB határozat

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta Ve resegyház
Város címerének, zászlójának és a város nevének használatáról szóló rendelet
megalkotásáról szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra
azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 7. oldalán a 15. § elől a „vegyes
rendelkezések” felírat törlődik, a 16. § elé bekerül a „záró rendelkezés”, és a 16. § első
bekezdése első mondata után beírjuk azt, hogy „a kihirdetéséről az SZMSZ-ben
meghatározott módon a jegyző gondoskodik”.
Szavazás: egyhangú igen (5)

5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A helyi kitüntető díjakról s zóló rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy a rendeletmódosításban egy díjnak a neve változik, a
„Veresegyházi Emlékplakett díj” „Veresegyházért díj”-ra változik. Az összes
díjnál kiegészítéseket tartalmaz a rendelet.
Elmondja, hogy ezentúl minden rendeletnél a módosító rendelet egy napig lesz
hatályban, az alatt az egy nap alatt beépül az alaprendeletbe, és a következő
napon hatályát veszti.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
32/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a helyi
kitüntető díjakról s zóló rendelet módosítását, és javasolja a képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet megalkotása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy a korábbi Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet vizsgálata után kiderült, hogy olyan mértékű lenne a módosítás, hogy célszerűbb
egy új rendeletet alkotni. Mivel a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság megszűnt, ezért az alap pénzeiről a rendelet szerint egyrészt a
képviselő-testület dönt: ez a pályázatok útján felhasznált összeg, ami a
forrás 50 %-a lehet, melyet a költségvetésben határoz meg. A nem
pályázatos úton felhasználható részről a polgármester dönt, a Pénzügyi
Bizottság ellenőrzésével.

Elmondja, hogy a rendelet április 15-én fog hatályba lépni, mivel akkor lép
hatályba az új környezetvédelmi törvény, és már az van beépítve a
rendeletbe. Ezért a rendelet hatályba lépését követően a költségvetési
rendeletet módosítani kell, és bele kell fogalmazni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy a költségvetési rendeletet általában csak a fél
éves záráskor szoktuk módosítani. A környezetvédelmi célokat a korábbi
években
nevesítette
a költségvetési rendelet, most viszont csak a
Környezetvédelmi Alap 3 millió Ft-os összege van benne a rendeletben.
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy a költségvetési rendeletnek csak a szöveges részén kell
módosítani, a kiadási és bevételi előirányzatain nem kell.
Garai Tamás: Javasolja, a jelen rendelet ne hivatkozzon a költségvetési rendeletre, abban
maradjon csak a pénzügyi része. Elég, hogy a jelen rendelet határozza meg a
célokat, a költségvetési rendelet pedig a forrást biztosítja. A költségvetési
rendeletben 3 millió forint fordítható erre a célra, ebből maximum 50 %-a, azaz
1,5 millió forint fordítható pályázati célra. A pályázati kiírást a jegyző készíti
elő, és a beérkező pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. Tehát nincs
szükség a célokat is megfogalmazni a költségvetési rendeletbe n.
Dr. Simon Edit: Úgy értelmezi a rendeletet, hogy a maximum 50 %-ból felhasználható
pályázati összegről dönt a testület.
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy a testület meghatározza, hogy a pályázható összeg mennyi,
és a hozzá tartozó célokat. Egy másik lehetőség, hogy nem különít el a
költségvetés pályázatos célra forrást, tehát így is dönthet a testület.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Elmondja, hogy ha nem kötelező elkülöníteni erre a célra
összeget, és célokat sem határozunk meg, akkor a testületnek ki kell mondania,
hogy nem írunk ki pályázatot.
Garai Tamás: Elmondja, hogy akkor viszont módosítani kell a költségvetési rendeletet.
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy ezt még azért nem lehet megfogalmazni a jelen rendeletben,
mert április 15-én lép hatályba, tehát csak utána lehet dönteni a költségvetésről.
Garai Tamás: Javasolja, hogy a költségvetési rendeletben ne kelljen a célokat megfogalmazni,
hanem a jelen rendelet mondja ki a mindenkori célokat, és azon belül lehessen
kiírni pályázatokat, melyeket a polgármester ír ki. A költségvetési rendelet a
pénzösszegről döntsön, a jelen rendelet pedig biztosítsa az eljárást. Javasolja,
hogy dolgozza át a készítő a rendelet tervezetet, és április 15-én ez a napirendi
pont kerüljön le a testületi ülés napirendjéről.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
33/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alapról
szóló rendelet- tervezetet, és javasolja annak átdolgozását. A bizottság javasolja a

Képviselő-testületnek, hogy ez a rendelet- tervezet kerüljön le az április 15-i képviselőtestületi ülés napirendjé ről.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Cserháti Ferenc 16:42 órakor távozik.
7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A lejárt határide jű határozatok végrehajtása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: Elmondja, hogy az előterjesztés három hónapra visszamenőleg tartalmazza a
lejárt határidejű határozatokat és intézkedéseket.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
34/2012. (III.19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a le járt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, és javasolja a képviselőtestületnek is elfogadás ra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:51 órakor bezárja.
kmf.
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