Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. október 24-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági
tagok; Garai Tamás jegyző; Csécsyné dr. Drótos Edina alpolgármester; dr. Kiss
Béláné aljegyző.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti jegyző urat,
alpolgármester asszonyt, aljegyző asszonyt, a bizottság tagjait. Megállapítja,
hogy a bizottság 3 fővel határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy
egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (3)
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló folyamatban lévő peres ügyről
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: egy közúti káreseményről van szó, ami a Kisrét utca közelében történt 2009ben. Egy Audi belehajtott egy kátyúba a Kisrét utca közelében, aminek
következtében defektet kapott, és a futóműve is megsérült. Az autó sofőrje –
aki nem azonos a tulajdonosával –, kihívta a rendőröket, akik jegyzőkönyvet
vettek fel, melyben a közút kezelőjeként Veresegyház Város Önkormányzatát
jelölték meg. Az autó tulajdonosa elment a biztosítóhoz, majd közvetlenül
bírósághoz fordult. A bíróságtól az önkormányzat kapott egy fizetési
meghagyást, kamattal együtt 772 484 Ft-ról. Az önkormányzat a fizetési
meghagyás ellen nem élt kifogással, az jogerőre emelkedett, így a végrehajtó
megkapta az önkormányzat számlájáról leemelt összeget. Valójában azonban a
kár a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelőssége lenne, ezért mi megbíztuk Papp
Dávid ügyvéd urat, hogy képviselje az érdekeinket. A Magyar Közút elismerte,
hogy az út az ő tulajdonában van, de kifogásolta, hogy az önkormányzat miért
nem élt ellentmondással. A másik probléma, hogy a mai napig nincsenek meg
azok a számlák, amik az autó javítására vonatkoznak. A jelen megállapodást
ügyvéd úr elküldte a Magyar Közútnak, azonban erre válasz még nem érkezett.
Tehát egyelőre ez még nem egy megállapodás, csak egy tervezet.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a biztosítónak fel kellett venni egy jegyzőkönyvet, hogy
mekkora a káresemény. A számla az egy másik dolog. Ez a megállapodás
tervezet számunkra még csak egy tájékoztató. Megtehetjük az SZMSZ szerint,
hogy most nem hozunk érdemben határozatot, csak elfogadjuk a tájékoztatót.
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Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
96/2012. (X.24.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és tudomásul vette a
folyamatban lévő peres ügyről szóló beszámolót.
Szavazás: egyhangú igen (3)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.8.) sz.
rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendeletünkben két összegszerűség
szerepel, az egyik tartalmazza az áfát, a másik nem. Kikértük a NAV
állásfoglalását, és egyértelműen kiderült, hogy áfa köteles az útközmű
hozzájárulásra kivetett összeg. Tehát az önkormányzatnak 27% áfa fizetési
kötelezettsége van, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mivel a csatornadíjat nem módosítjuk, ami eddig 240 000 Ft +
áfa volt, miért írjuk oda, hogy „nettó”? Az természetes, ezért a módosított
rendeletbe már nem kell beletenni.
Garai Tamás: helyes, nem szükséges, hogy „nettó” vagy „bruttó”, csak az összeg + áfa.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
97/2012. (X.24.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.8.)sz. rendelet módosítását azzal a
kiegészítéssel, hogy a rendeletben az út díjaként 94 488 Ft +áfa szerepeljen, és így
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (3)
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Közép- Dunavidék Kistérségi Társulás jogutód nélküli
megszüntetése
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: ezt a társulást uniós pályázatra alapították, hogy a társult települések eközigazgatását fejlesszék, informatikai fejlesztéseket hajtsanak végre. Egy
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levél érkezett Vác polgármesterétől, hogy mivel nem töltötte be a társulás a
szerepét, a cél nem valósult meg, ezért szüntessük meg.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
98/2012. (X.24.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a KözépDunavidék Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszüntetése, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (3)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 15:30 órakor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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