Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2013. október 7-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai Katalin
bizottsági tagok; Niedermayer Miklósné aljegyző; Csécsyné dr. Drótos Edina
alpolgármester; Jovanovič Dragutin csoportvezető; Cserháti Ferenc osztályvezető;
Ozsvár Zsanett jegyzőkönyvvezető.
az ülés egy részében:
Dr. Simon Edit bizottsági tag.
Tóth Sándor 17:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti az alpolgármester asszonyt, aljegyző asszonyt,
az osztályvezetőket, jegyzőkönyvvezetőnket és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy
a bizottság 5 fővel határozatképes. Elmondja, hogy 4 napirendi pont van, és a 4.
napirend együttes ülésen lesz megtartva 18 órától a Pénzügyi Bizottsággal. 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: Veresegyház Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
A napirendi pont előadója: Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
Cserháti Ferenc: a program elkészítését egy törvény, egy kormányrendelet és egy miniszteri rendelet
határozta meg, amely szűk lehetőséget adott, hogy valóban a helyi viszonyoknak
megfelelően készíthessük el. A Türr István Központ által meghatározott módszertan
alapján készült el a program és az intézkedési terv. Az intézkedési tervet két évre
fogadjuk el, de egy év múlva felül kell vizsgálnunk, ezért a határozati javaslat
tartalmazza, hogy a polgármesternek évente be kell számolnia a testületnek az elmúlt
év eredményeiről. Ami miatt rendkívül fontos elfogadni, az az, hogy nem nyújthat be
olyan település EU-s pályázatot, amelynek nincs elfogadott esélyegyenlőségi terve. A
tervet előzetes véleményezésre megküldtük a Türr István Intézetnek, melyet
jóváhagytak, elfogadás után kell beterjeszteni feléjük.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a munka nagyon komoly, négyszer olyan hosszú, mint a 2008-as
esélyegyenlőségi tervünk volt, ettől még nem biztos, hogy jobb. Mi kérhetjük, hogy a
HEP fórum munkájáról a polgármester számoljon be évente, de ettől még kétévente
kell felülvizsgálni. Valamint hiányoznak belőle pontok, amiket én összeszedtem.
Ami fontosabb, hogy 2007-ben elkészült a város esélyegyenlőségi terve, amelyet
2008-ban kiegészítettünk, ezt a képviselő-testület a 132/2008. (X.28.) számú
határozatával jóváhagyta, de ez még mindig hatályban van. Hatályon kívül kell
helyezni, mert nincs utalva rá, hogy 5 év múlva magától hatályon kívül helyeződik.
Cserháti Ferenc: még annyit hozzáfűznék, hogy ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon, pénzre is
szükség van. Javasolnám, hogy az esélyegyenlőségi programnak a jövő évi
költségvetésben lenne egy kis alapja.
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Szekszárdiné Bányai Katalin: (írásbeli javaslatokat tesz) technikai módosításokat javasol: a Szociális
Osztály helyett Szociális és Egészségügyi Iroda, a Meseliget Bölcsőde pedig nem
egyszer, hanem kétszer került bővítésre.
Mit jelent a honlap akadálymentesítés?
Cserháti Ferenc: azt jelenti, hogy a gyengén látók, és egyáltalán nem látók tudják használni a honlapot.
Ez két megoldást jelent, az egyik, hogy egy gombbal meg lehet növelni a betűk
méretét, a másik pedig, hogy van egy gomb, ami egy hangszórót bekapcsol, ami az
egész honlapot felolvassa. Ennek az ára milliós nagyságrendű.
17.30 órakor megérkezik Dr. Simon Edit.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
65/2013. (X.07.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a kiegészítésekkel elfogadta a
Veresegyház Város Esélyegyenlőségi Programját, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Magyar Posta Zrt. részéről érkezett ingyenes területhasználatokra
vonatkozó kérések jóváhagyása
A napirendi pont előadója: Niedermayer Miklósné

aljegyző

Tóth Sándor: a posta négy helyen elhelyezne alpostafiókokat, hogy a postások munkáját segítse.
Niedermayer Miklósné: a postakocsi ott rakná ki a postásnak a szétcsoportosított kézbesíteni valót,
ezáltal megkönnyítené a postások helyzetét.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
66/2013. (X.07.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Magyar Posta Zrt.
részéről érkezett ingyenes területhasználatokra vonatkozó kérést, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat tulajdonában lévő Veresegyház,
Csokonai u. 2/A szám alatti (627 hrsz.) ingatlanon lévő kazánház
épület elbontása
A napirendi pont előadója: Jovanovič Dragutin építésügyi csoportvezető
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Jovanovič Dragutin: a Sportkör területén lévő kazánházról van szó. Egyrészt a kémény állaga nagyon
rossz, és félő, hogy ha eldől, akkor nagy kárt fog okozni az épületben is. Másrészt
pedig a terület jobb kihasználtságára nyílik lehetőség.
Tóth Sándor: a Sportkörnek vannak még ott tárolni való dolgai, de ezt el tudják szállítani másik
épületbe.
Harcos György: ez a kazán több, mint 20 évvel ezelőtt épült olyan szándékkal, hogy a postát és a
Sportkör épületét fűtötte. A fűtés azóta már megoldódott másképp.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a rendelet abban nem következetes, hogy van, ahol konkrétan
megnevezzük, hogy mit nevezünk közösség ellenes magatartásnak, és a többiben
pedig nem, csak hivatkozunk. Az a javaslatom, hogy vagy mindenhol nevesítsük, vagy
sehol.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
67/2013. (X.07.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház Város
Önkormányzat tulajdonában lévő Veresegyház, Csokonai u. 2/A szám alatti (627 hrsz.)
ingatlanon lévő kazánház épület elbontását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 17:40 órakor bezárja.
kmf.
Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető

