Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. május 21-én, 15.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Dr. Simon Edit, Szekszárdiné Bányai
Katalin bizottsági tagok; Garai Tamás jegyző; Csécsyné dr. Drótos Edina
alpolgármester.
az ülés egy részében:
Harcos György bizottsági tag; Nagy József Attila GAMESZ igazgató, Cserháti
Ferenc osztályvezető; Jovanovič Dragutin csoportvezető, Jáger Ágnes
osztályvezető.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti az alpolgármester
asszonyt, a jegyző urat, a GAMESZ igazgatóját, a bizottság tagjait és a hivatal
munkatársait. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Elmondja,
hogy a 2. pont lekerült a napirendről. Javasolja, hogy a 7. napirendi pont
legyen az első, valamint az 5. napirendi pont legyen a második, és megkérdezi
a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (4)

7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A hulladékgazdálkodásról szóló új önkormányzati rendelet
megalkotása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: változni fog a hulladékgyűjtés szolgáltatásának rendszere, ehhez szükséges egy
önkormányzati rendelet, mely rögzíti az ellátandó feladatokat, a jogokat és
kötelezettségeket. A rendelet egyedül a díjat nem szabályozhatja, mert azt
miniszteri rendelet állapítja meg. Az ingatlantulajdonosokat érintő részek
többnyire megegyeznek a korábbi rendelettel. A díjról annyit tudunk, hogy
nem lehet magasabb a jelenlegi önkormányzati rendeletben foglalt díj 4,2%-kal
történő emelésével, csökkentve 10%-kal. Ez lesz az irányadó díj július 1-től
2014. december 31-ig. A 4,2%-ot mi nem alkalmaztuk, tehát elvileg 10%-kal
kell csökkennie a díjnak.
Benne van a rendeletben továbbá a kiszabható közigazgatási bírság, mely a
közszolgáltatás ellátásának megsértése esetén szabható ki. Javaslom a 7.
bekezdés törlését, mely szerint évente kétszer ki kell mosni a kukát, ez nem
ellenőrizhető. Továbbá ha valaki nem teszi ki hétfőn a kukát, csak keddel, az is
bírsággal sújtható, amit szintén javaslok a rendeletből törölni.
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Cserháti Ferenc: meg kéne hagyni annak a lehetőségét, hogy bírságolni lehessen, ha valaki
rendszeresen kedden teszi ki a kukáját. Valamint a gyűjtőedény folyamatos
tisztántartását kell a tulajdonosnak biztosítania, független attól, hogy ehhez
mennyiszer van szükség a kitisztításra.
Garai Tamás: akkor ne legyen benne, hogy hányszor kell tisztítania a tulajdonosnak.
Probléma továbbá, hogy egyedi jelzéssel lehet a hulladékzsákot kitenni, ha nem
olyan zsákot tesz ki, akkor büntetjük.
Cserháti Ferenc: azért mert a Zöld Híd akkor nem viszi el a szemetet, és ott marad.
Nagy József Attila: ha valaki megvásárolta a GAMESZ feliratú zsákot korábban, akkor
bármennyit kitett, mindet elvittük.
Garai Tamás: a 4. § 6. bekezdése tartalmazza, hogy a szelektív hulladékudvarba elektronikai
hulladékot lehet bevinni. Ez valóban így van? És ha igen, akkor milyen áron?
Nagy József Attila: az elektronikai és szelektív hulladékot ingyen behozhatják a lakók, az
összes többiért kell fizetni. Ezekkel az engedélyekkel rendelkezik a GAMESZ,
ezért ezt a hulladékudvart továbbra is a GAMESZ üzemelteti, mivel a Zöld
Hídnak nincs rá engedélye. A szelektív szigetek megszűntek, csak az üveg
maradt meg. Ennek az ürítése a Zöld Híd-é, de a takarítása a GAMESZ
feladata. Ez havonta 1 millió forint költséget jelent a városnak.
Garai Tamás: és akkor ezt a Zöld Híd megfizeti a GAMESZ-nak?
Nagy József Attila: nem, a közterület tisztántartása a GAMESZ feladata.
Cserháti Ferenc: azt tisztázni kell a megállapodásban, hogy ameddig a GAMESZ üzemelteti a
hulladékudvart, addig ők gyűjtik be onnan a szemetet. Ezt a GAMESZ és a
Zöld Híd között létrejött szerződésben kell tisztázni, ahogy a további
részleteket is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: honnan lehet tudni, hogy a többlethulladék mit jelent?
Cserháti Ferenc: ami a kukán kívül van többletszemét.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a rendeletben az van, hogy 80 literes kukára van meghatározva
az ár, de akinek 60 literes kukája van, az joggal mondhatja, hogy vonjanak le a
díjból 20 liternyit.
Garai Tamás: úgy kellene meghatározni, hogy 60-tól 80 literig, tehát tól-ig árat, amivel
elkerülhető lenne a vita.
Szekszárdiné Bányai Katalin: 2012-ben tettük bele a rendeletünkbe a 60 literesnek az árát, és
szorgalmaztuk a lakókat, hogy vegyenek kisebb kukát, mert akkor kevesebbet
kell fizetniük. Megvették a kisebb kukákat, most pedig a 80 literesért kell majd
fizetniük, ennek nem fognak örülni.
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Cserháti Ferenc: a Zöld Híd programja ezeket a tételeket ismeri.
Garai Tamás: akkor legyenek intervallumok, 60-80, 110-120, 220-240.
Cserháti Ferenc: a 2. § 14. pontját pedig úgy kellene módosítani, hogy „a közszolgáltatás
körében az alábbi szabványos, gépi ürítésre alkalmas űrtartalmú gyűjtőedény
használható…60-80 liter…”
Nagy József Attila: aki jelenleg rendelkezésre állási díjat fizet, az most ezután nem fog
fizetni, ez 411 tulajdonosra vonatkozik. Aki pedig befizette egész évre a díjat,
annak a második félévit a GAMESZ visszautalja.
Cserháti Ferenc: a 4-es, 7-es pontba az „évente egy esetbe” kifejezésre javítsuk.
Dr. Simon Edit: a hármas pontnál írja, hogy a közszolgáltató jogosult és köteles honlapot
üzemeltetni. Jogosult vagy köteles?
Nagy József Attila: kötelessége.
Dr. Simon Edit: a gép ürítésre alkalmatlan kukákat nem kellene beleírni, oda, hogy felsorolja,
hogy „jogosult megtagadni”?
Cserháti Ferenc: beleírjuk ezt is.
Szekszárdiné Bányai Katalin: akkor ezt a rendelet közszemlére kell tenni 10 napra.
Harcos György bizottsági tag megérkezik.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
35/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a felvetett
módosításokkal elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló új önkormányzati rendelet
megalkotását, és javasolja a tervezet közszemlére tételét.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Nagy József Attila távozik.

5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés, házszám megállapítás, -változtatás, az
ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól
szóló rendelet megalkotása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
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Jovanovič Dragutin: van egy házszámok módosításáról szóló rendeletünk, de felmerül, hogy
nem csak házszámokat, hanem utcaneveket is kell módosítani. Ennek a
rendeletnek ez a fő célja. Az 5. § 10. bekezdését feltenném a 3. helyére.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
36/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a módosítással elfogadta
a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés,
házszám megállapítás, -változtatás, az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének
szabályairól szóló rendelet megalkotását, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Jovanovič Dragutin távozik.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Települési értéktár létrehozásának lehetősége
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a 2012. évi XXX. törvény végrehajtási rendelete a 114/2013. Korm. rendelet
alapján a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítására egy 3 tagú
bizottságot lehet létrehozni. A bizottság felterjeszti a Megyei Értéktárba, és a
Hungaricum Bizottság Hungaricummá nyilváníthatja az értékeket. A törvény
meghatározza azokat a köröket, amelyek ez alá vonhatóak. Amennyiben
nemleges döntést hozunk, akkor később még megváltoztathatjuk ezt.
Polgármester úr nem javasolja, ezért nemleges javaslat született, ezt
tartalmazza az előterjesztés.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
37/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Települési
értéktár létrehozásának lehetőségéről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a járási megállapodás kiegészítéseként a
veresegyházi járási kirendeltség működtetése tárgyában
megkötött további megállapodásról
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A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: további megállapodásra van szükség a rezsiköltségekről, ez már aláírt
szerződés, melyet januárban készítettünk. A rezsiköltségeket tartalmazza,
melyet a Kormányhivatal fizet az Önkormányzat felé. A másik a telefon és
internet-szolgáltatásról szól, ez még nem került aláírásra. Ezek százalékos
arányban kerültek meghatározásra. A mellékletek tartalmazzák a
részletezéseket.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
38/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a „Tájékoztató
a járási megállapodás kiegészítéseként a veresegyházi járási kirendeltség működtetése
tárgyában megkötött további megállapodásról” szóló előterjesztést, és javasolja a
Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Jáger Ágnes megérkezik.

9. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Költségvetési előirányzat módosítás
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Jáger Ágnes: 191 millió 400 ezer forintos előirányzat módosítást hajtunk végre, a bevétel
növekedésének oka az iparűzési adó előirányzat-növekedése, amit az támaszt
alá, hogy a nagy vállalkozásoknak a teljesítménye 15-20%-kal növekszik.
Kiadási oldalon 100 millió forintos felhalmozási tartaléknövekedést, illetve 91
millió 800 ezer forintos útépítési kiadásokat jelent.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
39/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Költségvetési
előirányzat módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Jáger Ágnes távozik.
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4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyes önkormányzati ingatlanok intézményi vagyonkezelésbe
adása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Cserháti Ferenc: tavaly született egy olyan döntés, hogy az intézmények épületeit
vagyonkezelésbe adtuk az intézményeknek, ez alól akkor kimarad az Idősek
Otthona, a GAMESZ, melynek a mellékletben felsorolt épületeket adnánk át, a
Sportkör, és módosítani kell az iskolákkal kapcsolatban a vagyonkezelői
megállapodásokat, valamint és rendezni szükséges a Gyermekligetet. Egy
dolog kimaradt az előterjesztésből, a Polgármesteri Hivatal, de ez is
egyeztetésre került Polgármester úrral és Jáger Ágnessel.
Dr. Simon Edit: az Gyermekligetben az óvoda az külön számon helyezkedik el?
Cserháti Ferenc: egy helyrajzi számon van az egész, ezért ott háromoldalú megállapodás
szükséges, ez még nincs rendezve.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
40/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a módosítással elfogadta
az Egyes önkormányzati ingatlanok intézményi vagyonkezelésbe adásáról szóló
előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 8/2002.(VIII.07.) ÖR sz.
rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: két oka van a módosításának, az egyik a fogorvosi körzetek és a lakosság
számának változása. Jelenleg három fogorvosi körzetünk van, és a
lakosságszám növekedése miatt szükséges kialakítani egy negyedik körzetet.
Egy alorvos látta el eddig, dr. Lombos Esztert most önálló körzetre emeljük. A
másik része pedig a háziorvosi körzeteket érinti. Jogszabályváltozás miatt
alorvosok már nem láthatják el, ezért az egyes és négyes körzetekben új
szerződést kell kötni, és a két alorvos kap két új körzetet.
Dr. Simon Edit: nincs gyermekfogászat 6 hónapos kortól 6 éves korig.
Garai Tamás: nincs megbontva a felnőtt és a gyerekfogászat.
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Dr. Simon Edit: az előterjesztés nem szól róla, de a határozati javaslat 3. pontjában az van,
hogy a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy újrakösse a szerződéseket.
Ezeket előtte én szívesen látnám bizottság előtt. Itt milyen szerződésekre
gondol?
Garai Tamás: ellátási szerződésekről van szó, amik régi szerződések, elavultak, azokat
aktualizálja a polgármester.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
41/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az orvosi
körzetek kialakításáról szóló 8/2002.(VIII.07.) ÖR sz. rendelet módosítását, és javasolja
a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

8. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A talajterhelési díjról szóló 7/2012.(II.22.) önkormányzati
rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a módosítás oka, hogy jelenleg 1200 Ft/m3 talajterhelési díjat fizettetünk, és
sokan jelentkeznek az önkormányzatnál, hogy rengeteget kell fizetni, amelyet
nem tudnak teljesíteni. Ezért méltányosságot tettünk a rendeletbe, a család egy
főre jutó jövedelme alapján. Valamint kedvezményt kap, aki vállalja, hogy
bekötteti a csatornát.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
42/2013. (V.21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a talajterhelési
díjról szóló 7/2012.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítását, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

10. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyebek
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Bobál Imréné: megkerestek a lakók, hogy nincs olyan térkép, és kérnének olyat, amelyen
minden utca rajta van. Meg lehetne jelentetni hirdető újságba.
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:50 órakor bezárja.
kmf.
Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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