Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. június 10-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Dr. Simon Edit, Szekszárdiné Bányai
Katalin, Harcos György bizottsági tagok.
az ülés egy részében:
Pulai Margit, Kosztolánczi Judit, Moldvay Miklós, Sipos Zsuzsanna.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti a hivatal
munkatársait és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság
tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (5)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása – a Társulási Megállapodás módosítása
A napirendi pont előadója: Sipos Zsuzsanna munkaszervezet vezető
Sipos Zsuzsanna: A Társulási Megállapodás Módosítása az Mötv szabályai alapján sor került,
az Ügyrendi Bizottság már tárgyalta, az általuk tett javaslatok alapján ez
további módosításra került, valamint a Kormányhivatallal történt egyeztetést
követően május 30-én elfogadta a Társulási Tanács, majd az összes település
képviselő-testületének el kell fogadnia ahhoz, hogy ez életbe léphessen.
Szekszárdiné Bányai Katalin: két anyag van az előterjesztés mögé téve, az egyikben jelezve
vannak a módosítások, a másikban pedig az új megállapodás módosítva
szerepel. A határozati javaslat egyik pontjában az szerepel, hogy a társulási
megállapodást június 14-ig el kell fogadni, és eljuttatni a Társulásnak. Az első
határozati javaslat második pontjában meg kell jelölni az önkormányzatot
képviselő személyt, aki eddig a polgármester volt, ez után is ő lesz. A másik
határozati javaslat az, hogy dönteni kell arról, hogy a társulás tagja kíván-e
maradni az önkormányzat, vagy nem. Ezt június 30-ig kell eldönteni. A korai
fejlesztő központ és a beszédjavító iskola sorsa még nem dőlt el.
Sipos Zsuzsanna: május 31-ig kellett meghoznia a Klebelsberg Intézetnek a döntést, amiről mi
még nem kaptunk tájékoztatást. Három lehetséges variáció van, az egyik, hogy
a Baptisták átveszik, a másik, hogy a Klebelsberg Intézet működteti tovább, a
harmadik és legrosszabb, hogy megszűnik.
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Szekszárdiné Bányai Katalin: mit lehet tudni a munkaszervezet további sorsáról?
Sipos Zsuzsanna: a munkaszervezet a jogszabály-változások következtében június 30-án
megszűnik, jelenleg 2 fő köztisztviselő, és 2 fő nyugdíjas dolgozik még a
munkaszervezetben. Olyan döntés született, hogy a 2 fő főállású köztisztviselőt
a Polgármesteri Hivatal átveszi. A pénzügyi munkatársat a pénzügyi osztály
veszi át, én pedig Kata szerepét fogom 6 órában ellátni, 2 órában pedig a
társulási feladatokat fogom végezni, ameddig a társulás létezik.
Szekszárdiné Bányai Katalin: van-e még olyan része a megállapodás-módosításnak, amit
kiemelnél?
Sipos Zsuzsanna: a társulás által fenntartott intézmények a módosításban még benne vannak,
augusztus 31-ével ki fognak kerülni. A módosítások nagy aránya csak a
törvény által előírt módosításokat tartalmazza, az önkormányzatokra nézve az
előzőhöz képest semmilyen szigorítást nem tartalmaz.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mi van akkor, ha megszűnik a társulás 2014. január 1-jével?
Sipos Zsuzsanna: a társulás csak akkor szűnhet meg, ha települések június 30-áig erről
döntenek, ugyanis a törvény kimondja, hogy erről 6 hónappal korábban kell
dönteni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mi van a 150 ezer forintos éves tagdíjjal?
Sipos Zsuzsanna: az semmire sem elég, de lakosságszámtól függetlenül minden település
ugyanannyit fizet. A települések annyit költöttek a társulásra, amennyit
kivettek belőle. Az önkormányzati hozzájáruláson kívül az állami normatíva
adta ki a teljes költségvetést. Minden településen szépen működött.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hogy fog ez működni ez után 2 fővel?
Sipos Zsuzsanna: úgy, hogy a kistérségi feladatokra másfél pénzügyes lesz. Sajnáljuk, hogy
ez a rendszer megszűnik, pedig nagyon jól működött. Mindenki szomorú, hogy
ez végetér.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
43/2013. (VI.10.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyházi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása – a Társulási Megállapodás
módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
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44/2013. (VI.10.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása – a Társulási Megállapodás módosítását és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Veresegyház a Társulás tagja maradjon.
Szavazás: egyhangú igen (5)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A napirendi pont előadója: Kosztolánczi Judit anyakönyvvezető
Kosztolánczi Judit: a szolgáltatási díjak elavultak, ezért szükségessé válik a szolgáltatási díjak
emelése, és a szolgáltatások színvonalának emelése és újítása. Ezen kívül van
olyan, ami kikerült az anyakönyvvezető hatásköréből, ezért van szükség az új
rendelet megalkotására. Az egyes szolgáltatásokon kívül ami még új, hogy az
itt lévő kis teremben is lehetne ki esküvőket megtartani, amiért terembérleti
díjat szabnánk ki.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mennyire felel meg ez a kis tárgyaló? Hány fő fér be ide?
Pulai Margit: elsősorban két tanús esküvőre alkalmas, de 10 fős esküvőre elég.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
45/2013. (VI.10.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a
házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
Kosztolánczi Judit és Pulai Margit távozik.

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: 2 db távközlési torony létesítéséhez hosszú távú területbérleti
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás
A napirendi pont előadója: Moldvay Miklós ingatlangazdálkodási ügyintéző
Moldvay Miklós: az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy ez egy hosszú folyamat
lezárása. Annak idején a Pannon keresett meg minket, hogy 3-4 db tornyot
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szeretne elhelyezni. Ezt most sikerült véglegesen kettőre lecsökkenteni, és
olyan helyre helyezzük el Veresegyház területén, amely nem lesz szem előtt,
nem lesz közel lakóházakhoz, és a 2 db 40 méter magas tornyot csak fák közé
tehetik be, és a főépítész által megszabott zöld színre kell festeni, és a kerítést
is a főépítész által megszabott minőségű kell, hogy legyen, valamint 150
négyzetméternyi területet kapnak hozzá. Az egyik torony a Fenyvesben lesz a
Majális tér mellett, ahova nekünk is oda vezetik az áramforrást. A jövőhét
folyamán véglegesítjük a pontos helyüket. Amennyiben a testület
megszavazza, akkor elkezdik az engedélyek beszerzését, és év végéig tudják
felállítani a tornyokat. A bérleti díj tornyonként 2 millió 200 ezer forint.
Szekszárdiné Bányai Katalin: hol működik most mobilszolgáltató torony?
Moldvay Miklós: Reveteken a Kútfő utca és Viczián sarkán.
Szekszárdiné Bányai Katalin: és ez a torony nem fedte le az egész várost?
Moldvay Miklós: nem, de most sem fogja teljesen.
Szekszárdiné Bányai Katalin: akkor van olyan hely a városban, ahol nem lehet
mobiltelefonálni?
Moldvay Miklós: telefonálni lehet, csak nem annyira erős a jel, hogy például internetezni
lehessen.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a rendeletben csak annyi van, hogy 40 méter lesz a torony, de
hogy milyen frekvencián fog sugározni, az nincs benne. Korábban, mikor
felmerült ilyen, akkor a képviselők féltek az egészségügyi hatásától. Egy 2007es EU-s vélemény szerint a mobiltelefon használata 10 évnél kevesebb időnél
nem okoz daganatot, de 10 év fölötti használat esetén a hallóideg-daganatnál
kimutatták az összefüggést. A gyermekek érzékenyebben az elektromágneses
terekre. (További kutatásokat is felolvas.) Az adótornyokra vonatkozóan olyan
megállapítást találtam, hogy az ember nagyobb sugárzásnak van kitéve, ha
néhány percig mobiltelefonál, mintha néhány méterrel az adótoronytól élne. Ez
az érv mellette szól, hogy felállítsuk, nem kell attól tartani, hogy veszélyesek
lesznek.
Harcos György: mindenhol van elektromágneses sugárzás, akár merre megyünk.
Dr. Simon Edit: tájékoztatásul, az emberek félelme miatt, nem kellene közszemlére tenni?
Vagy legalább tájékoztatni a lakosságot erről.
Moldvay Miklós: a szolgáltatónak biztos kell lakossági tájékoztatást tartania, az engedélyezési
eljárásban ez benne van.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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46/2013. (VI.10.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a 2 db
távközlési torony létesítéséhez hosszú távú területbérleti szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulást, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:18 órakor bezárja.
kmf.
Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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