Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. június 25-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Dr. Simon Edit, Harcos György bizottsági
tagok; Ozsvár Zsanett jegyzőkönyvvezető.
az ülés egy részében:
Garai Tamás jegyző, Sörös Erika projekt koordinációs referens.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti Sörös Erikát, a
jegyzőkönyvvezetőt és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 4
fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja, hogy a 3. és a
2. napirendi pont kerüljön előre, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy
egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (4)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás – a
Társulási Megállapodás módosítása
A napirendi pont előadója: Sörös Erika projekt koordinációs referens
Sörös Erika: 2008-ban elfogadásra került a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű
Társulás megalakulása, és akkor készült egy alapító okirat és társulási
megállapodás egyben. Amikor 2009-ben ezt felül kellett vizsgálni, akkor még
mindig egyben lett elfogadva. Most az Mötv. alapján szükséges felülvizsgálni a
társulási megállapodásokat, és ezzel egyidejűleg külön vettük az alapító
okiratot és a társulási megállapodást, hogy könnyebben lehessen kezelni.
Egyébként változtatás nem történt, csak a törvényi előírásoknak megfelelően.
El kell dönteni, hogy megmaradjon a társulás, vagy ne. A jelenlegi helyzetről:
a projekt fizikailag megvalósult, de adminisztrációs és pénzügyi feladat még
rengeteg van. Annyi változás történt, hogy kevesebb lett a projekt összköltsége,
így kevesebb lett a támogatás is a tervezetthez képest. Ez azt is jelenti, hogy a
tervezett 738 millió helyett 530 millió körüli összeget vettünk fel hitelre, tehát
kevesebbet kell visszafizetni. A működési költségünk kevés, fenn tudjuk tartani
magunkat, és nem igénylünk hozzájárulást az önkormányzatoktól. Egyszer
igényeltünk tagi kölcsönt átmenetileg, ez húsz éves futamidejű. További olyan
jellegű feladatok vannak, amik a vagyonátadásig, vagyis 5 évig még teljes
kapacitást igényelnek, addig kell működnünk teljes kapacitással, onnantól
csökkentett működéssel meg tudjuk oldani, hiszen bizonyos feladatok továbbra
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is megmaradnak. Most kettébontottuk az alapító okiratot és a társulási
megállapodást, lényegi változás nem történt benne.
Garai Tamás 15:20 órakor megérkezik.
Dr. Simon Edit: az előterjesztésben szerepel egy húsz éves futamidejű hitel, ez fix?
Sörös Erika: igen, a pályázatba nem fértek bele az utcák meghosszabbítása, újabb azonnali
beruházásokra volt szükség, és az azonnali kiadásokhoz volt szükség a hitelre.
Dr. Simon Edit: ki tudja termelni a Társulás a törlesztő-részleteket?
Sörös Erika: igen, számításokat végeztünk. Jelenleg három hitelünk van, ebből kettő
halasztott hitel, tehát csak később kell a törlesztést megkezdeni.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
47/2013. (VI.25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház
és Környéke Szennyvízközmű Társulás – a Társulási Megállapodás módosítását, és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves
beszámolója
A napirendi pont előadója: Sörös Erika projekt koordinációs referens
Sörös Erika: szintén az önkormányzatokról szóló törvény előírása alapján, a Társulás éves
beszámolóját tartalmazza, hogy milyen főbb lépések történtek. A tisztító is és a
csatornahálózat is jól működik. Akadtak problémák, de ezeket mindig sikerült
megoldani. A kiegészítő beruházásokat a beszámoló tartalmazza, a pénzügyi
részét pedig a gazdasági vezetőnk készítette. A Társulási Tanács ezt a
beszámolót elfogadta.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
48/2013. (VI.25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház
és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolóját, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
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Sörös Erika 15.40 órakor távozik.
1. napirendi pont:
A

napirendi

pont

tárgya: A közterületek használatáról szóló 9/2008.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítása – a dohányzás korlátozása
a strand területén

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a GAMESZ készítette az előterjesztést. Május 1-jén megnyitott a strand, és a
GAMESZ-hoz érkezett bejelentések szerint szükséges lenne a dohányzás
korlátozása a strand területén. A közterület használatáról szóló rendeletben
szabályozzuk a dohányzást, ennek a kiegészítése szükséges. Én támogatom,
hogy a strand teljes területén ne legyen engedélyezett a dohányzás, csak egy
bizonyos, kijelölt területen. A rendelet-tervezetben pedig módosítanám arra,
hogy a képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt kivétellel…”, ugyanis ez a
kettes bekezdésbe kerül, és a harmadikra utal, ami szintén új, a (3) bekezdés
pedig kikerül. A kijelölt területet a GAMESZ fogja meghatározni.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
49/2013. (VI.25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a módosításokkal
elfogadta a közterületek használatáról szóló 9/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosítását – a dohányzás korlátozását a strand területén, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 15:53 órakor bezárja.
kmf.
Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető
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