Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. január 14-én, 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.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést, mindenkinek boldog új évet
kíván. Köszönti a bizottság tagjait, az alpolgármester asszonyt, jegyző urat,
aljegyző asszonyt 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: A képviselő-testület 2013. évi munkaterve
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: munkatervet kell készíteni az SZMSZ előírása szerint minden évben. A
munkaterv arról szól, hogy főbb pontokban összefoglalja azokat a témákat,
amelyekről a testületnek döntenie kell. Vannak törvény által szabályozott
határidők az egyes témákra vonatkozóan. Minden hónap 3. keddjén tart rendes
ülés a képviselő-testület, az SZMSZ szerint 10 órakor, de Polgármester úr
javasolta, hogy minden ülés 8 órakor kezdődjön. Ezt a képviselők véleményét
kikérve fogjuk eldönteni. Összesen 10 rendes ülés várható ebben az évben.
Szerepel benne a közmeghallgatás, ennek a konkrét időpontja még nincs
meghatározva. Tartalmaz ismétlődő és új feladatokat egyaránt, valamint olyan,
ami minden testületi ülésen ismétlődik.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az oktatási témájú napirendeket, és az intézmények átadásával
kapcsolatos napirendet – a működtetés tapasztalatait – a júniusi testületi ülésen
egyben kellene tárgyalni. Tehát a májusira nincs szükség.
Garai Tamás: akkor a májusit vegyük ki, és a júniusiba tegyük bele.
Szekszárdiné Bányai Katalin: úgy készült a munkaterv, hogy megkértük az irodavezetőket,
hogy állítsák össze, hogy az ő szakterületükön melyek azok a témák, amiket a
testületnek kell megtárgyalnia.
Az áprilisiban van a „virágos tiszta porta”, amit szeretnék, ha megtárgyalnánk.
Májusra pedig betettük a katasztrófavédelem beszámolóját, ami együtt lenne a
rendőrség, polgárőrség, városőrség és VKF beszámolójával.
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Felmerült még egy probléma: a Kéményseprő Vállalat helyett más szolgáltatót
bíznánk meg. Június 30-ig kell eldönteni a szolgáltató-váltást, és 2014. január
1-jétől lehetséges a váltás. Vagy a GAMESZ, vagy más szolgáltatóval
végeztetnénk.
Garai Tamás: ez már nem állami feladat, mi eldönthetjük, hogy kit bízunk meg ezzel a
feladattal.
Szekszárdiné Bányai Katalin: akkor javasoljuk, hogy a június 18-ai ülésre ez kerüljön
napirendre.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
1/2013. (I.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a képviselőtestület 2013. évi munkatervét, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Önkormányzati bértámogatás kapcsán kötött megállapodások
felbontása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: két cég jelezte, hogy annak a kötelezettségének nem tud eleget tenni, mely
szerint a támogatott munkavállalót 4 hónapig foglalkoztatja. Az egyik a Béres
Könyvkötő Zrt., aki az alkalmazottat a továbbiakban Bt. beltagként
foglalkoztatja. A másik a Niktor Kft., akik játszóházat működtettek, de
november 1-től megszüntették a tevékenységüket.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
2/2013. (I.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az
Önkormányzati bértámogatás kapcsán kötött megállapodások felbontásáról szóló
előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Törzsvagyon részét képező ingatlanrészek étékesítése
(Veresegyház belterület, 6903 és 6920 hrsz-ok)
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A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az ingatlanra új határrendezési tervet
kellett készíteni, mely szerint négyzetméter eltérés keletkezett, 500 helyett 558
négyzetméter az ingatlan, így vételár különbözet keletkezett.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
3/2013. (I.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Törzsvagyon
részét képező ingatlanrészek rétékesítéséről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)

4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletünk
módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: csak az Ügyrendi Bizottság tárgyalja ezt a napirendet. Az újonnan elfogadott
rendeleteket 10 napra ki kell függeszteni, ezért most mi ezért tárgyaljuk meg,
hogy mi kerüljön fel a város honlapjára. A közterület-használati engedélyt kell
beszerezni szobor emlékmű és jelképet megtestesítő műtárgyak, együtt:
közterületi műalkotások elhelyezésére. Ennek az engedélynek a megadásáról a
továbbiakban a Képviselő-testület dönt. Ha a közterület-használat időtartama
meghaladja az egy évet, akkor a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
ugyancsak a Képviselő-testület dönt. A műtárgyak elhelyezéséről egy szakértő
személy véleményezése előzi meg a döntéshozatalt, melyről szintén a
Képviselő-testület dönt.
Szekszárdiné Bányai Katalin: egy művészekből álló szakértői csoportot kellene felkérni,
vagyis egy szakmai szervezetet, ezt kellene beleírni a rendeletbe.
Garai Tamás: a Képviselő-testület mentességet adhat a közterületi díj megfizetése alól, a
közterületi műalkotások elhelyezésének esetében. Szalontai Boldizsárnak ezek
a javaslatai voltak. Szakmáry Sándor is tett javaslatot arra, hogy a
sportrendezvényeket is vegyük bele a rendeletbe. Valamint, hogy az engedély
nélküli rendezvény tartására az észleléstől a rendezésig (szerződéskötés) a
közterület használatára dupla díjat fizessen az, aki nem kért engedélyt.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a honlapon lesz közszemlére téve a rendelet. Eddig még nem
nagyon fordult elő, hogy véleményezés érkezett, de ez most 10 napig lesz fent.
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Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
4/2013. (I.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletünk módosításának közszemlére bocsátását.
Szavazás: egyhangú igen (4)

5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyebek
Szekszárdiné Bányai Katalin: a vagyonnyilatkozatok kiosztásra kerülnek, és január 31-ig van
a határidő a képviselőknek visszaadni. A „virágos, tiszta porta” ügyéről kellene
beszélni, hogy például mi legyen az ajándék az emlékplakett helyett vagy
mellett. A munkatervbe be kell írni, hogy a bizottság erre javaslatokat tegyen.
A másik a módszer, vagyis hogy a képviselők járják-e a körzetüket, vagy
legyenek segítőik. Ezt kellene eldönteni a Képviselő-testületnek.

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:55 órakor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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