Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. augusztus 15-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Harcos György, Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági
tagok; Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgármester; dr. Kiss Béláné aljegyző
Tóth Sándor: 15.00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönt minden jelenlévőt. Megállapítja, hogy
a bizottság 3 fővel határozatképes.
Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és megkérdezi a
bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (3)
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. költségvetési rendeletének módosítása
A napirendi pont előadója: dr. Kiss Béláné aljegyző
dr. Kiss Béláné: a költségvetési rendelet módosítása abból áll, hogy a jelenleg felvehető likvid
hitel egy időben létező állományának halmozott összege, ami a munkabér
hitelt nem tartalmazza, az 500 millió Ft-ot nem haladhatja meg. Ezt kívánjuk
módosítani 800 millió forintra azért, mert az ingatlan értékesítésből származó
bevétel nem a tervezettnek megfelelően alakult az idén, és az így keletkező
likviditási probléma áthidalására szolgálna.
Csécsyné dr. Drótos Edina: megértem, hogy szükség van rá, de nem értek vele egyet. Plusz
300 millió forint az nagyon sok.
Harcos György: ha ezt a lépést nem tesszük meg, akkor csak idő kérdése, hogy mikor válunk
működésképtelenné.
Csécsyné dr. Drótos Edina: a végtelenségig nem lehet százmilliókat felvenni. Óriási a
kintlévőség, óriási a hitel.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hasonlóan vélekedek, mint alpolgármester asszony, de az
ügyrendi bizottságnak az a feladata, hogy jogilag megvizsgálja, az előterjesztés
megfelel-e vagy sem a jogszabályi környezetnek, ez az előterjesztés pedig
annak megfelel. Az önkormányzat anyagi helyzete olyan, hogy kénytelen
vagyunk az előterjesztésben javasolt lépéseket megtenni.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
76/2012. (VIII.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház
Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. költségvetési rendeletének módosítását, és
javasolja azt a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (3)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek elektronikus úton
történő továbbítása – önkormányzati SZMSZ módosítás
A napirendi pont előadója: dr. Kiss Béláné aljegyző
dr. Kiss Béláné: Szalontai Boldizsár képviselő úr azt javasolta, hogy a papír alapú
előterjesztések helyett elektronikus úton kapják meg a képviselők az
anyagokat, ezzel jelentős költséget megtakarítva. Készült egy felmérés a
képviselők között, eredménye pedig az lett, hogy 5 képviselő tart igényt
hordozható számítógépre. Az SZMSZ-be bekerült a 7-es számú melléklet,
mely e számítógépek használatának szabályozását tartalmazza.
Csécsyné dr. Drótos Edina: mindenképpen a képviselőknek kellene egy visszaigazolást
küldeniük arról, hogy megkapták az anyagot, ebből kiderülne, ha esetleg
mégsem.
Szekszáridné Bányai Katalin: be lehet állítani a levélhez, hogy küldjön visszaigazolást, aki
olvassa, és mégsem mindenki küldi vissza a visszaigazolást. Ezért tényleg jó
lenne kérni, hogy a képviselő a megküldött anyag elolvasása utána jelezze
vissza, hogy megkapta.
dr. Kiss Béláné: akkor tegyük bele a 16. pontba, hogy a képviselő minden nap a számítógépét
köteles megtekinteni, és az érkezett küldeményekről visszajelzést adni.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
77/2012. (VIII.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és elfogadta a képviselőtestületi ülések előterjesztéseinek elektronikus úton történő továbbítása –
önkormányzati SZMSZ módosítását, és a kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek
is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (3)
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Tóth Sándor megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 15:31 órakor bezárja.
kmf.
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