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Jegyzőkönyv 
 

 

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

Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. november 28-án, 15.00 órakor megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak az egész ülés folyamán: 

Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai 

Katalin bizottsági tagok; Garai Tamás jegyző; Jáger Ágnes pénzügyi 

osztályvezető. 

 

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottság tagjait, 

jegyző urat, Jáger Ágnest a Pénzügyi Osztály vezetőjét és a 

jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 

egyetértenek-e a napirenddel. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

1. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. 

költségvetési rendeletének módosítása 

 

A napirendi pont előadója: Jáger Ágnes Pénzügyi Osztályvezető 

 

Jáger Ágnes: az előterjesztés a költségvetési táblarendszert tartalmazza. Az eredeti módosítás 

a VI. hó 30-ai, ezt módosítottuk most. Az 1. számú melléklet a legtömörebb 

kivonata az előirányzat módosításnak. A bevételeket szeptember 28-án 

módosítottuk, amelyek bekerültek a tartalékkeretbe, ennek a tartalékkeretnek a 

nagy részét pedig felhasználtuk. A kiadási oldalon személyi jellegű juttatások 

és dologi kiadások találhatók. A fejlesztések területén van még módosítás. Év 

elején még nem terveztünk fejlesztést, ahhoz képest már 1,9 milliárdnál 

tartunk. Ezeknek a részletezése a mellékletekben található. Összességében 161 

millió forinttal növekedett a június 30-ai előirányzathoz képest a szeptember 

30-ai előirányzat. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a Zápor tározó ahhoz képest, hogy mennyibe került, itt csak 18 

millió forint, ez hogy lehet? 

 

Jáger Ágnes: ez egy pótmunka rész, egy utólagosan felmerült költség, egy tereprendezés. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: de tereprendezésre 14 millió már máshol is van. 

 

Jáger Ágnes: az egy másik tereprendezés a város területén, ami még tavalyról húzódott át. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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102/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

2. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: A belső ellenőrzés 2013. évi munkatervének elfogadása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: az itt található előterjesztésben képet kapunk arról, hogy a belső ellenőrzésre 

milyen szabályok vonatkoznak. A munkaterv 10 terület kerül tervezésre a jövő 

évben, erre 285 nap áll rendelkezésre. Ezt a 2. számú melléklet részletezi. 

   

Szekszárdiné Bányai Katalin: hiányolom az indoklásokat, soknak tartom az idő tervezését az 

egyes munkákra, és nincs benne, hogy az egyes munkák miért csúsztak át az 

idei évre. Nincs leírva, hogy miért ezek a munkák vannak betervezve, továbbá 

előre tudja, hogy ő 15 napig betegállományban lesz. 

Az előterjesztésben 30%-ot fordít tanácsadói tevékenységre, valamint 15%-ot 

tesz ki az előre nem tervezhető munkák száma. Miért kell a tanácsadói 

tevékenységre ennyit? 

A kockázati tényezőket felmérő kérdőív nem mond semmit, nincs semmi 

tartalma. 

 

Garai Tamás: a belső ellenőrzés egy önálló tevékenység, független szervezeti egység, és 

szabad kezet kap, hogy milyen ellenőrzést végez, és erre mennyi időt fordít. A 

belső ellenőrzési kézikönyv mondja ki, hogy mennyi tanácsadói tevékenységet 

kell végezni. 

A kockázati tényezőket felmérő kérdőívre nincsenek konkrét kérdések, csak 

útmutatás, hogy hogyan kell összeállítani. Valóban az ellenőrzésben nem 

jelenik meg olyan konkrét összesítést, amiből a tavalyi évre vonatkozóan 

ténymegállapításokat kapnánk. Több olyan szellemi terméknek kellene ebben 

lenni, ami a mi városunkra vonatkozik. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: nem tudjuk, hogy ez a belső ellenőrzési terv jól van-e 

összerakva. E szerint kettő ellenőrzést fog elvégezni a jövő évben. 

 

Garai Tamás: a soron kívüli ellenőrzésekre több időt hagy, és ezért nem ez a kettő van, csak 

azt nem lehet konkrétan betervezni. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az előterjesztésben van egy olyan kifejezés, hogy 2013-ban a 

belső ellenőrzésre kevesebb erőforrás jut. Ez mit jelent? 

 

Garai Tamás: nem tudom, hogy itt mire gondol a belső ellenőr. 
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Szekszárdiné Bányai Katalin: az előterjesztésben 15% van írva a tanácsadói tevékenységre, a 

2.1 számú mellékletben viszont 30%, ezt javítani kell, mert nem egyezik a két 

adat. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

103/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

ellenőrzés 2013. évi munkatervét, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

3. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) sz. rendelet módosítása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: a térítési díjak felülvizsgálatára van szükség. Az előterjesztés tartalmazza az 

intézmények által javasolt díjemeléseket. Emelés történik az iskolában és az 

óvodában, a többi intézményben az intézményvezetők nem javasolnak 

díjemelést. A mellékletek tartalmazzák az összes díjtételt, és a díjváltozásokat 

kiemelve. 

   

Szekszárdiné Bányai Katalin: a mellékletekben megtalálható minden részlet, hogy melyik díj 

miért módosult, és hogy mik azok a díjak (például az iskolánál), ami most 

kerülnének bevezetésre. 

 

Harcos György: egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy az uszodában bevezessék a látogatói 

jegyet, mert akkor a sportpálya lesz a következő. Ez tisztességtelen. 

 

Bobál Imréné: amikor a szülő elviszi a gyermekét, akkor meg kell várnia, nem az utcára megy 

ki. 

 

Tóth Sándor: én sem javasolnám a látogatói jegyet az elv miatt. 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

104/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) sz. rendelet módosítását, és javasolja a Képviselő-

testületnek az uszodában a látogatói jegy szedésétől való eltekintést. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
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4. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) sz. 

rendelet módosítása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: a bölcsőde térítési díjainak változását tartalmazza. A melléklet tartalmazza az 

emelkedéseket részletesen, összesen 7,5%-kal emelkednek a díjak. 

   

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

105/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) sz. rendelet módosítását, és 

javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

5. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló rendelet 

elfogadása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII tv. 49. §-a ad 

felhatalmazást arra, hogy a települési önkormányzat képviselőtestülete az 

ebrendészeti hozzájárulás mértékét és megfizetésének szabályait rendeletben 

határozza meg. Az önkormányzat legalább három évente egy alkalommal 

köteles ebösszeírást végezni. Ez egy helyi elektronikus nyilvántartás, amely az 

eb és a tulajdonos adatait tartalmazza. A törvény azt is kimondja, hogy milyen 

eb esetében nem szedhető hozzájárulás. 

A beszedett összeget az önkormányzat köteles az ebösszeírás költségének 

finanszírozására, állatmenhelyek támogatására, ivartalanítás támogatására 

fordítani. A hozzájárulás adók módjára behajtandó kötelezettség. 

A hozzájárulás mértéke 4.000.- Ft/év, veszélyes eb esetén 20.000.- Ft/év. 

Veszélyes ebnek az minősül, amelyiket az Állatvédelmi Hatóság annak 

nyilvánít, viselkedése alapján. 

 

Harcos György: nem a fajtájától függ, hogy melyiket nyilvánítják veszélyessé? 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: nem, hanem olyan feltételek alapján nyilvánítják annak, hogy 

ha az eb fizikai sérülést okozott, vagy fizikai illetve pszichikai állapota alapján 

feltételezhető, hogy sérülést fog okozni. 
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Garai Tamás: ennek a hozzájárulásnak bevezetése önbevallás alapján fog működni, egy 

bejelentési lapon. 

 

Harcos György: ne csak a 70 év feletti egyedülállók kapjanak mentességet, hanem a 70 év 

feletti házaspárok is. 

 

Bobál Imréné: akkor a kisgyerekesek is kapjanak, mert ott meg a gyerek játszótársa. 

 

Garai Tamás: akkor eljutnánk oda, hogy a végén mindenki mentességet kapna. A kérdés az, 

hogy bevezessük-e. De ha nem vezetjük be, az ebösszeírást akkor is meg kell 

tenni, tehát kiadása akkor is van. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: remélhetőleg akkor visszafogják magukat azok, akik 

feleslegesen sok kutyát tartanak. 

   

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

106/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az ebrendészeti 

hozzájárulás bevezetéséről szóló rendeletet, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

6. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: 100 e Ft alatti behajthatatlan követelések kivezetése – a 

10/2011.(III.18.) sz. önkormányzati SZMSZ módosítása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: polgármester úr kapna egy felhatalmazást a behajthatatlan követelések 

kivezetésére, a 100 e Ft alattiakra vonatkozóan. A mellékletben a táblázat 

tartalmazza, hogy ezeknek a tételeknek a száma a behajthatatlan 

követeléseknek a felét teszik ki. 

 

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

107/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a 100 e Ft alatti 

behajthatatlan követelések kivezetése – a 10/2011.(III.18.) sz. önkormányzati SZMSZ 

módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
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7. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Helyi adóval tartozók listája 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: január 17-én a Képviselő-testület megszavazta, hogy jelenjen meg a helyi 

adóval tartozók listája a helyben szokásos módon. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a polgármester úr azt mondta, hogy ezt ne tegyük közzé, mert 

ellenszenv alakult ki azokkal az önkormányzatokkal szemben országos szinten, 

akik ezt megtették, így nem lett közzé téve. 

 

Garai Tamás: viszont van egy ilyen határozat, tehát hatályon kívül kell helyezni. 

 

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

108/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

tartozók listájáról szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

8. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Területértékesítés a 6704. hrsz-ú közterületből (Hármaskút utca 

és Zsellérföldi utca sarkán lévő terület) 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: Viktor Károly János azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az 

ingatlana mellett lévő zöld területet megvásárolná, és a meglévő ingatlanához 

csatolná, mivel eddig is ő tartotta rendben. Van erről egy rendelet, mely 

szabályozza ezt a kérdést, és az ott említett feltételeknek a kérelmező megfelel. 

 

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

109/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

Területértékesítés a 6704. hrsz-ú közterületből (Hármaskút utca és Zsellérföldi utca 

sarkán lévő terület) szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
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9. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 

tőkeleszállítása és ügyvezetőjének kijelölése 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: a Misszió-Health Kft. ügyvezetője, Basa Ottó készítette ezt az anyagot. A 

Misszió-Health Kft. 161 millió forintos tőkével rendelkezik jelenleg, és mivel 

felszámolásra kerül a Kft., ezért 160 millió 500 ezer forinttal tőkeleszállítást 

kellene végezni, így a törzstőke 500 ezer forint maradna. Ezzel párhuzamosan 

az ügyvezető jogviszonyát is meg kell hosszabbítani május 31-ig. A 

mellékletek tartalmazzák az alapító okiratot, és a szükséges iratokat. 

 

Tóth Sándor: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

110/2012. (XI.28.) ÜB határozat 

 

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

Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. tőkeleszállításáról és ügyvezetőjének 

kijelöléséről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

10. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Egyebek 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a vagyonnyilatkozatokat január 31-ig kel majd megtenni, tehát 

készüljetek rá január elejére. 

A másik, hogy a decemberi ülésen a bizottságok elnökeinek a 2012. évi 

munkáról be kell számolniuk. 

 

 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 17:00 órakor bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

 elnök              jegyzőkönyvvezető 


