Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. április 15-én, 15.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Dr. Simon Edit, Harcos György,
Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági tagok, Ozsvár Zsanett jegyzőkönyvvezető.
az ülés egy részében:
Garai Tamás jegyző; Szőke Zsolt, Hlinka József, Szőke Zoltán, Antal László,
Tóth Gyula, Csécsyné Dr. Drótos Edina, Pethő Attila, Gyetván Nándor, Jáger
Ágnes.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti a jegyző urat, Jáger
Ágnes osztályvezetőt, a bizottság tagjait, Szőke Zoltán rendőr alezredes urat,
rendőrőrs parancsnokot és helyettesét, Pethő Attila urat a Polgárőrség
vezetőjét, Gyetván Nándort a Városőrség vezetőjét, Szőke Zsolt urat a Mezőőr
szolgálat vezetőjét, Hlinka József urat a közterület-felügyelőt, Tóth Gyulát a
KEF elnökét és jegyzőkönyvvezetőnket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes.
Elmondja, hogy a 4. napirendi pont lekerül a napirendről, és ismerteti a
napirendi pontokat. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a
napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (5)
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók
A napirendi pont előadói: a közbiztonsági szervek vezetői
Szőke Zoltán: köszönt mindenkit, a beszámolóhoz pár gondolatot kíván hozzáfűzni
Veresegyház helyzetéről. A bűncselekmények alakulása kedvezőtlen, mert a
lopások száma növekedett, ez országos tendencia. A betörések száma 38 %-kal
csökkent. A bűncselekmények számának növekedése azért történt, mert április
15-től megváltozott a jogszabály, és a szabálysértés is a bűncselekmények alá
tartozik. Kiemelt bűncselekmény nem történt, a gépkocsi feltörések száma 50
%-kal csökkent. A számok azt mutatják, hogy a közbiztonság Veresegyházon
javuló tendenciát mutat. Július végétől 6 fővel fog növekedni a rendőri
állomány száma. A város fejlődése és az infrastrukturális fejlődés miatt
emelkedik a bűncselekmények száma is, de nagyon minimális mértékben. A
tavalyi év folyamán egy kutyás rendőrt is sikerült kiképezni, aki idén tavasszal
már gyalogos szolgáltatást fog teljesíteni. Nagyobb visszatartó ereje van a
kutyás járőrnek, mint a fegyveres járőrnek. Tervezzük még egy kolléga
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kiképzését. Összességében a bűnügyi helyzet nem vészes, és a polgárőrség és a
városőrség is nagy segítséget jelent.
A balesetek száma nőtt, halálos baleset azonban nem volt. Ezeknek a jelentős
részét a gyorshajtás okozza. Az ittas vezetők aránya alacsony.
Köszönetet mondunk a városnak az anyagi segítségért.
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen a hangulat az őrsparancsnokságon, milyen kihívásokat
jelent a rendőrség számára, hogy fiatal munkatársakat vettek fel, és mit vár a
rendőrség a helyi más közbiztonsági szervezetektől?
Szőke Zoltán: nagyon fiatal a rendőrség állományának az életkora, mert a tapasztalt
rendőröket nyugdíjba küldik. Ez a parancsnokoknak jelent fejtörést, de jó a
társaság, jó a hangulat, ide szívesen jönne mindenki dolgozni. A fiatalokat jó
irányba kell terelni, fogni kell a kezüket és segíteni kell őket.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az, hogy a város lakást biztosít viszonylag olcsó bérleti díjjal,
jelent-e visszatartó erőt?
Szőke Zoltán: ez óriási lehetőség a mai világban, nagy segítség, ez egy megtartó erő, és a
fiatalok szeretnének itt letelepedni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: van-e valami kívánsága alezredes úrnak a többi vezetővel
szemben, amivel javítani lehetne az együttműködésen?
Szőke Zoltán: minden együttműködésen lehet még javítani, de már most is nagyon jó az
együttműködés, külön kívánságot nem tudok megfogalmazni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a KEF-fel való kapcsolatukról mondana egy pár gondolatot?
Szőke Zoltán: jó az együttműködés a KEF-fel. A kábítószer kiszűrése sokkal nehezebb, mint
más bűncselekményé.
Tóth Gyula: holnap lesz az újabb egyeztető fórum, a KEF honlapjáról lesz szó, amely biztosít
olyan lehetőséget, hogy be lehessen jelenteni a tapasztalatokat. Az eddigi
tapasztalatok alapján nem visszafordíthatatlan a helyzet.
Szőke Zoltán: a rendőrségen is van kapcsolattartó, és a tanárokkal is tartjuk a kapcsolatot ez
ügyben. Visszatérve a közbiztonsághoz, kevés a rendőr a lakosság számához
képest. Bízom benne, hogy a 6 fő, amivel gyarapodni fogunk, sokat fog
lendíteni a városnak a közbiztonságán.
Harcos György: örülök, hogy bővülni fog a rendőrség létszáma, ezzel arányosan növekedni
fog-e az ellátandó terület nagysága is?
Szőke Zoltán: marad ugyanaz a terület. 5 településen van körzeti megbízott, itt csak olyankor
kell járőrözni, amikor a körzeti megbízott nincs szolgálatban.
Tóth Sándor: megköszöni, és átadja a szót Pethő Attilának, a Polgárőrség vezetőjének.
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Pethő Attila: örülök, hogy növekszik a létszám, és hogy Veresegyház támogatja, hogy a
fiatalok le tudjanak itt telepedni. Kevesebb a rendőrrel közös szolgálatunk,
kisebb szükség van arra, hogy kipótoljuk a rendőrségnek a létszámbeli
hiányosságait.
Jogszabály változás volt a Polgárőrség területén, ennek következménye volt,
hogy az elnökség változott. A gazdasági helyzetről a melléklet tartalmazza a
beszámolót, ebből kiemelném, hogy két gépkocsink van, ami nagyon
leamortizálódott, ezeket idén mindenképpen le kell cserélni, ehhez szükségünk
lenne az önkormányzattól segítségre. A polgárőrségnek egységes ruházatot
fognak bevezetni, amit az állam fog biztosítani, de erre vonatkozóan még nincs
több információnk. Nagy szükség lenne erre, és meg is vásárolnánk, ha
tudnánk, hogy mi az egységes elvárás. Nagymértékben növekedett a
tevékenységek közül a rendezvény-biztosítás.
Rendszeresen részt veszünk a KEF ülésein, és szeretném, ha még többen
járnának ki velünk a KEF tagjai közül járőrözni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: nehéz egy olyan szervezetben vezetőnek lenni, ahol a tagok
önkéntesen tevékenykednek. Mit tartasz a legnehezebbnek, és a legnagyobb
sikernek, amit az eltelt időszakban sikerült elérned?
Pethő Attila: a szemléletváltás nehéz volt. Van egy felvételi rendünk, amely próbaszolgálatokból áll, melyet egy szavazás követ, hogy lehet-e polgárőr az
illetőből.
Szőke Zoltán: nyári terveink között szerepel, hogy a polgárőrség tagjait a rendőrség képezni
fogja, hogy a rendőrnek mivel segítheti a polgárőr a munkáját, mit tehetnek
meg, és mit nem.
Tóth Sándor: megköszöni, és átadja a szót Gyetván Nándornak, a Városőrség vezetőjének.
Gyetván Nándor: az együttműködéshez tenném hozzá, hogy egy civil gépjárművel éjszakai
megfigyelést lehetne végezni. A ruházathoz annyit tennék hozzá, hogy 2010ben kapott utoljára a Városőrség ruházatot, időszerű lenne ennek a cseréje. A
rendezvények biztosításánál sokkal jobb lett az együttműködés a rendőrséggel
és a Polgárőrséggel. December 1-től a Mezőőrséggel szorosan együttműködünk.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hol találjuk meg, hogy mi a mobiltelefonszáma a Városőrségnek?
Gyetván Nándor: a helyi médiában, és az autó oldalára van kiírva.
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen összeget tehet ki a ruhaváltás?
Gyetván Nándor: összeget mondani most nem tudok.
Dr. Simon Edit: olvastam, hogy segítenek a piaci rendfenntartásban, ez miben merül ki?
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Gyetván Nándor: a jegyszedőkkel mennek a városőrök, nekik segítenek, és védik a
zsebesektől őket.
Tóth Sándor: megköszöni, és átadja a szót Szőke Zsoltnak a Mezőőr szolgálat vezetőjének.
Szőke Zsolt: a Mezőőrség eddig 1 főből állt, jelenleg két fő hivatásos van, és két fő segítő.
Folyamatosan jelen tudunk lenni a külterületen. A jogosultságunk megegyezik
a közterület-felügyelő jogosítványaival, csak külterületen. Szorosan
együttműködünk a rendőrséggel.
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen segítséget jelentett a városban a fakitermelés ingyenes
lehetővé tétele?
Szőke Zsolt: nagyon sokan igénylik, úgyhogy biztos nagy segítséget jelentett. 1 köbmétert
kaphat mindenki egy évben.
Tóth Sándor: megköszöni és átadja a szót Hlinka József közterület-felügyelőnek.
Hlinka József: ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezem, mint a rendőrök, csak fegyvert
nem viselhetek. Nekem nagyon sokat segítenek a rendőrök, a városőrök és a
polgárőrök is. A szabálysértési ügyeket ugyanúgy ellátom, mint a rendőrség, a
közúti szabálytalanságokból a tavalyelőtti évben 4,5 millió forint bevétel volt, a
tavalyi évben 2 millió forint. Ez azt jelenti, hogy csökkent a szabálysértések
száma, 2012-re 227-re csökkent a szabálysértések száma, 2011-ben még 650
eset volt. A kóbor kutya befogása jelent problémát, mert messze vannak a
sintérek, és sokára érnek ki. Jó lenne a közelben egy menhely, ahova hamarabb
el tudnák vinni a kóbor kutyákat.
A munkaidőm 24 órában tart. A piacon is jelen vagyok, a többit leírtam a
beszámolómban.
Szekszárdiné Bányai Katalin: 1 fő közterület-felügyelő egy ekkora városban, egy ilyen
nagyszámú lakosság mellett elegendő-e?
Hlinka József: én bírom a munkát, ha már nem fogom bírni, akkor szólni fogok, és sok
segítséget is kapok.
Garai Tamás: azért nincs két közterület-felügyelő, mert a Hlinka József egyelőre kettő helyett
is dolgozik.
Tóth Sándor: megköszöni, és átadja a szót Tóth Gyulának, a KEF elnökének.
Tóth Gyula: én februárban számoltam be az Oktatási Bizottságnak, a 2012. január és 2013.
februári időszakban történt eseményekről, ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni,
hogy egy adat tévesen került bele, a MOP KK Támaszpont helyett az
iskolaszék és az önkormányzat támogatta a beszámolóban említett hölgy
kezelését. A MOP KK Támaszpont Kft. megnyert egy pályázatot, mely a KEF
működési költségeit fogja fedezni.
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Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen összetételű a KEF, kik igyekeztek oda belépni, és a
segítségükre mennyire lehet számítani, mennyire aktivizálják magukat?
Tóth Gyula: 2011-ben jött létre a KEF az alapításnál én nem voltam jelen, az alapító tagok és
szervezetek létszáma 25 fő. Amikor 2012. februárban átvettem a KEF
vezetését, akkor az aktivitás kicsit nagyobb volt, az utóbbi időben valamelyest
visszacsökkent. Azt terveztük, hogy a KEF-en belül létrehozunk egy néhány
fős csoportot, amely előkészíti azokat a tevékenységeket, amelyeket a KEF
jóváhagy és végrehajt.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
28/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a város
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolókat, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
16.30 órakor a közbiztonsági szervek vezetői távoznak.

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
előirányzatának módosítása
A napirendi pont előadói: Jáger Ágnes Pénzügyi Osztályvezető
Jáger Ágnes: december 31-ével az ÁHT alapján az előirányzatot módosítani kell. A szöveges
részt elolvasva a főbb változásokról képet lehet kapni. A költségvetési
működési bevételek előirányzat csökkenése 396 millió forint, ebben a
legnagyobb rész az önkormányzatnál jelenik meg, az ingatlanértékesítéshez
kapcsolódó áfa bevétel csökkent, mert kevés volt az ingatlanértékesítés, illetve
a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa is csökkent. A hivatalnál 2,8 millió
forint, viszont növekedés van a költségvetési szerveknél, 18 millió forinttal
növekedett.
A bevételeknél a központi költségvetési támogatás 16 millióval növekedett. Az
adók az előirányzatnak megfelelnek. A finanszírozási bevételekben 704 millió
forint emelkedés van. 619 millió előirányzat változást eredményezett. A
kiadási előirányzatokban jelentős a csökkenés. A tartalékkeretet teljes
egészében felhasználtuk.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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29/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítását, és javasolja a
Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása
A napirendi pont előadói: Jáger Ágnes Pénzügyi Osztályvezető
Jáger Ágnes: a működési bevételeink szépen teljesültek. Állami támogatás: 771 millió forint,
támogatás értékű bevételek: 91 millió forint, a felhalmozási költségvetési
bevételeknél 805 millió forintból 556 millió forint teljesült. Az összes
bevételünk 6 787 062 000 forint volt. A kiadási oldalon: 714 millió forintot
költöttünk kamatra. A mellékletek tartalmazzák a felhalmozási kiadásokat. A
beruházások 753 millióról 1,6 milliárdra növekedtek. Minden hitel- és
kölcsönkötelezettséget 2012-ben teljesíteni tudtunk. A hitelállományunk 159
millióval emelkedett. A likvid hitelek év közbeni forgalma 2 milliárd volt. Az
ingatlankataszter átvilágításra került, és idén minden rendben van.
Szekszárdiné Bányai Katalin: látható az anyagból, hogy egyre nő a terhelés a pénzügyi
osztály munkatársaira. Köszöni a bizottság a pénzügyi osztály munkatársainak,
és szeretném megdicsérni Jáger Ágnes vezetői munkáját.
Jáger Ágnes: a 2013. évben még tagoltabban kell ezeket a táblázatokat elkészíteni, mint
korábban, és meg nem fizetett túlórában látjuk ezt el. Ez sem anyagilag, sem
szabadidővel nem került eddig megváltásra.
Szekszárdiné Bányai Katalin: miután az előirányzat-módosítás és a zárszámadás
előterjesztéséből kiderül, hogy a pénzügyi osztály egyes munkatársai nem
tudják ellátni munkaidőben a feladatukat, és ezért túlmunkára vannak
kötelezve, viszont se szabadidőt, se túlóradíjat nem kapnak ellentételezésként,
ezért az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy keresse meg a hivatal vezetése a
lehetőséget, hogy az arra érdemes dolgozók kapjanak valamilyen
ellenszolgáltatást a túlmunkáért.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
30/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az
önkormányzat 2012. évi zárszámadását, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
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17.30 órakor Jáger Ágnes távozik.
17.20 órától 17.40 óráig Garai Tamás távol van.
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentésének, és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének
elfogadása
A napirendi pont előadói: Garai Tamás jegyző
Szekszárdiné Bányai Katalin: nagyon nehéz kihámozni a lényeget, hogy hogyan teljesült a
2012. évi vállalás teljesítése. 14 ellenőrzési területet tervezett be, melyből csak
4-et végzett el. A munkaidejének 50 %-át tanácsadással töltötte, bár azt nem
tartalmazza, hogy miről szólt ez a tanácsadás. A 204 nap, amire tervezett,
annak az egyharmad részét tanácsadásra fordította, és arról nem számol be,
hogy akiknek tanácsot adott, azok mennyire voltak ezzel megelégedve. Azt
írja, hogy eddig tanácsadásra nem volt szükség, ez így nem igaz, mert 2010ben és 2011-ben is volt a munkatervben idő szánva a tanácsadásra.
A belsőellenőrzés hatékonyságát vizsgálva feltenném a kérdést a
belsőellenőrnek, hogy mit végzett el, mert ez sehol nincs leírva, csak az a négy
teljesített.
Garai Tamás: mivel a belsőellenőr a felmentését tölti, ezért nem kívántam belejavítani az
anyagába, ezért megtettem írásos hozzászólásomat.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
31/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal
2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését, és összefoglaló éves ellenőrzési
jelentését, és a Jegyző Úr által tett kiegészítéssel elfogadta, és javasolja a Képviselőtestületnek is így elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az önkormányzati SZMSZ felülvizsgálata – új SZMSZ
elfogadása
A napirendi pont előadói: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: az állami átalakítások miatt szükségessé vált egy SZMSZ megalkotása. Az
Mötv. kimondja, hogy mit kell tartalmaznia az SZMSZ-nek. Az előző, 2011-es
SZMSZ 13-szor volt módosítva, ezért elérkezettnek láttuk, hogy új SZMSZ-t
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alkossunk. A korábbiban sok a jogszabályokból beidézett szöveg, ezek az újból
mind kikerültek.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
32/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az
önkormányzati SZMSZ felülvizsgálatát, és az új SZMSZ-t, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
A napirendi pont előadói: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: úgy gondoltuk, hogy az önkormányzati SZMSZ és a hivatali SZMSZ fusson
párhuzamosan. Három dolog miatt változott az SZMSZ, a névváltozás, a
szervezeti változás és a feladatok aktualizálása miatt kellett változtatni.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
33/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Polgármesteri
Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A „Virágos, tiszta porta 2013.” meghirdetése
A napirendi pont előadói: Szekszárdiné Bányai Katalin
Szekszárdiné Bányai Katalin: polgármester úr javaslata az volt, hogy aki kapott plakettet, az
most már csak emléklapot kapjon, és kevesebb díjat osszunk ki. Kérjük a
képviselőket, hogy a továbbiakban is a segítőikkel mérjék fel a portákat.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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34/2013. (IV.15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a „Virágos,
tiszta porta 2013.” meghirdetését, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 18:00 órakor bezárja.
kmf.
Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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