Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. október 11-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Dr. Simon Edit, Harcos György, Bobál Imréné,
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági tagok; Szőke Zoltán rendőr őrnagy,
László Levente rendőr főhadnagy.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti jegyző urat, a
bizottság tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt, és Szőke Zoltán rendőr őrnagy urat és
László Levente rendőr főhadnagyot. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy
egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (5)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Őrsparancsnok váltás a Veresegyházi Rendőrőrsön.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Tóth Sándor: a gödöllői rendőrkapitány 2012. szeptember 28. napi hatállyal Gergely János
rendőr főhadnagyot kiváló munkájának elismeréséül megbízta a kistarcsai
rendőrőrs őrparancsnoki feladataival. A fenti naptól az őrsparancsnoki
feladatokat Veresegyházon Szőke Zoltán rendőr őrnagy látja el, aki eddig
őrsparancsnok helyettes volt. Az őrsparancsnok helyettes e naptól László
Levente rendőrfőhadnagy lett.
Szőke Zoltán: 16 éve dolgozom a rendőr-főkapitányság állományában. Ez év február 1-től
őrsparancsnok helyettesi feladatokat láttam el a veresegyházi rendőrőrsön.
Szeptember 28-tól Gergely főhadnagy helyett a tábornok megbízott a
parancsnoki feladatok ellátásával.
László Levente: 14 évvel ezelőtt kezdtem a rendőri pályafutásomat. Ez idáig bűnügyi
szakterületen tevékenykedtem, szeptember 28-tól váltottam, azóta vagyok itt
Veresen.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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93/2012. (X.11.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az
őrsparancsnok váltást a Veresegyházi Rendőrőrsön, és javasolja a képviselő-testületnek
is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A járási hivatalok kialakításához szükséges, önkormányzatunk
és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás
jóváhagyása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: idén meghozták a 2012. év XCIII. törvényt a járások kialakításáról, ami
meghatározta, hogy 2012. október 31-ig az önkormányzatoknak a járásokhoz
átkerülő feladatokkal kapcsolatban a személyi-tárgyi feltételekről
megállapodást kell kötniük. A megállapodás tartalmazza a magyar állam
tulajdonába átkerülő vagyon ingyenes használatát, valamint az ingatlanokat és
személyeket, akik az államigazgatási feladatok ellátásához szükségesek.
Veresegyház nem lett járási székhely, hanem egy járási kirendeltség, és 2013.
októberében jön létre a kormányablak, akkorra alakul ki a járási kirendeltség
is. Jelen megállapodás az első körben létrejövő átvétellel kapcsolatos, mely
tartalmazza az okmányirodát, a gyámhivatalt, és a szociális irodáról 1 főt.
Összesen 23 főről van szó, mely hétfőig még 1-2 fővel bővülhet. A 23 fő
elhelyezése az innovációs központban történik. Az innovációs központ lesz a
kirendeltségnek az otthona. Október 1-től más szakigazgatási szervek is
ideköltöznének. A gödöllői járáson belül összesen három kirendeltség lesz,
ezek közül a legnagyobb Veresegyház. Január 31-ig egy újabb megállapodás
fog megszületni az innovációs központ költség-megosztásával kapcsolatban.
Dr. Simon Edit: ehhez a megállapodáshoz ki kellett tölteni, hogy mi mit vállalunk, és ők majd
később fogják azt megmondani, hogy ők mit vállalnak? Például, hogy az átvett
embereket hogyan fogják továbbfoglalkoztatni? Mert ez egy egyoldalú
megállapodás.
Garai Tamás: a mi kollégáink még nem tudják, hogy ott milyen feltételekkel fognak dolgozni.
Csak azt tudjuk, hogy átveszik a dolgozókat.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
94/2012. (X.11.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a járási
hivatalok kialakításához szükséges, önkormányzatunk és a Pest Megyei Kormányhivatal
közötti megállapodás jóváhagyását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
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3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Visszatérítendő kamatmentes kölcsön átminősítése végleges
önkormányzati támogatássá.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a 2010-ben Ipolypásztó részére kölcsönt adtunk a ravatalozó felújításához, s
mivel a megfelelő határidőre ezt nem tudták visszafizetni, két alkalommal
meghosszabbításra került a határidő. Ez után sem tudták visszafizetni a
kölcsönt, majd szeptember 22-én Ipolypásztó polgármestere levélben fordult
hozzánk azzal a kéréssel, hogy az 5500 eurót minősítsük át támogatássá, mivel
most sincs lehetőségük visszafizetni. A támogatáshoz azonban el kell
számolniuk a ravatalozó megépítésével december 31-ig.
Dr. Simon Edit: nem először el kellett volna számolniuk, és utána átminősíteni támogatássá?
Szekszárdiné Bányai Katalin: polgármester úr felhívta őket, és azt nyilatkozták, hogy küldik a
számlákat.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
95/2012. (X.11.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a
visszatérítendő kamatmentes kölcsön átminősítése végleges önkormányzati támogatássá,
és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Szekszárdiné Bányai Katalin: polgármester úr úgy döntött, hogy ebben az évben a virágos
porta elismerés mindenki számára egy falra erősíthető emléktábla lesz.
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:08 órakor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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