Jegyzőkönyv
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2013. október 14-én, 15.00 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Harcos György, Dr. Simon Edit bizottsági tagok;
Csécsyné dr. Drótos Edina alpolgármester; Szőke Zsolt a Mezőőrség vezetője; Ozsvár
Zsanett jegyzőkönyvvezető.
az ülés egy részében:
Jovanovič Dragutin csoportvezető.
Tóth Sándor 15:10 órakor nyitja meg az ülést, köszönti az alpolgármester asszonyt, jegyző urat,
jegyzőkönyvvezetőt, a bizottság tagjait és az önkormányzat részéről megjelenteket.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat,
és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel. Megkérdezi,
hogy az egyebek napirendhez van-e valakinek témája, majd egyhangúan megállapítja,
hogy nincs.
Szavazás: egyhangú igen (4)
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a mezei őrszolgálatot jelenleg 2 fő látja el. A város sajátos adottságaiból adódóan a
Mezőőrség nem csak a klasszikus mezőőri feladatokat látja el, hanem jóval többet.
Ahhoz, hogy ehhez jogosítványokat tudjunk adni a Mezőőrségnek, ehhez egy
rendeletet kell elfogadnunk, ami ezt szabályozza, és eszközöket ad a mezőőrök kezébe
ahhoz, hogy el tudják látni ezeket a feladatokat.
Szőke Zsolt: azért van erre szükség, mert a törvény értelmében mi külterületen tevékenykedünk,
viszont Veresegyházon vannak belterületi szántóföldek és erdők is, valamint az
esetlegesen ellopott termények a belterületen jelennek meg. Feladatunk még a
favágások irányítása, amelyek szintén vannak belterületen. Ami még nem jogkörünk a
termőföldeken, erdőkön kívül a halastavak, természetvédelmi területek őrzése,
felügyelete, erre nincs külön szervezete az önkormányzatnak, ezért célszerű lenne, ha
itt is nekünk lenne jogkörünk ellenőrizni, szankcionálni. A piacon jelennek meg az
ellopott termények és fák.
Garai Tamás: a Mezőőrség négy funkciót tölt be: a mezőőrségen kívül erdőőrség, hegyőrség, halőrség.
Dr. Simon Edit: minősített többség szükséges a rendeletalkotáshoz. A másik egy jogszabályszerkesztési dolog, hogy a „továbbiakban: Mezőőrség”-et a 3. § (1) bekezdéséből át
kell helyezni az 2. § (1) bekezdésébe.
Garai Tamás: a 6. §-nál kiegészítésként be kell írni a mondat végére, hogy „ezért mezőőri járulékot
nem állapít meg”. Az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés biztosítja a
működés fedezetét.
Harcos György: az állam mennyivel támogatja?
Szőke Zsolt: az 50 %-át, maximum 300 ezer Ft-ot. A mi költségvetésünk a többszöröse.
Dr. Simon Edit: az 5. §-ban milyen egyesületek vannak említve, akikkel együttműködik?
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Szőke Zsolt: természetvédelmi.
Garai Tamás: akkor legyen ott, hogy a helyi természetvédelmi egyesületek.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
69/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és az elhangzott módosításokkal
elfogadta a Mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendeletet, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
Szőke Zsolt 15.30 órakor távozik.
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a Társulási Megállapodás módosítását a Társulás múlt heti ülésén elfogadta, ezt
követően az önkormányzatoknak is el kell fogadni. Arról szól, hogy január 1-jétől
Őrbottyán kiválik a Társulásból, Vácduka Önkormányzata pedig belép, de csak a
szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok ellátására vonatkozóan. Emiatt a Társulási
Megállapodás másik pontja is módosulna, mégpedig, hogy a Társuláshoz csatlakozni
év közben is lehetséges lenne. Tartalmazza továbbá, hogy a térítési díjakról
Veresegyház Város Önkormányzata alkot rendeletet.
Tóth Sándor: Őrbottyán nem nagyközség, hanem város.
Harcos György: miért lépett ki Őrbottyán?
Garai Tamás: nem tudok konkrét indokról.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
70/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyházi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását, és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)

3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzata 17/2013. (V.23.) számú „A
közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az
ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló
rendelet módosítása
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A napirendi pont előadója: Jovanovič Dragutin építésügyi csoportvezető
Garai Tamás: átadja a szót Jovanovič Dragutinnak.
Jovanovič Dragutin: belefogtunk elsősorban a Ligetek térségében az átfogó házszámrendezésbe, és
mivel sok rendellenesség található, ezért ki fog terjedni a felülvizsgálat az egész város
térségére. Nem egyeznek a közigazgatási címek a helyrajzi számokkal. Olyan
eltéréseket tapasztaltunk, hogy még utca neveket is kell majd módosítanunk, viszont a
régi utcanév még egy évig fel lenne tüntetve.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
71/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház Város
Önkormányzata 17/2013. (V.23.) számú „A közterületek elnevezése, elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az
ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló rendelet módosítását, és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
Jovanovič Dragutin 15.48 órakor távozik.
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A termálfűtési rendszer vagyonkezelésbe adása a GAMESZ részére
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: az elkövetkezendő két napirendi pont arról szól, hogy volt két testületi határozatunk,
amiben egyes ingatlanoknak a vagyonkezelésébe adásáról döntött a testület. Az átadás
megtörtént, azonban a termálfűtés kérdése az továbbra is rendezetlen maradt.
Tisztázatlan volt, hogy a termálfűtés a távhő törvény alá tartozik-e. Két engedélyre
van szükségünk ahhoz, hogy jogszerűen tudjunk működni. Az egyik egy termelő, a
másik a szolgáltató. Onnantól a távhőtörvény rendelkezései alapján már nem mi
határoznánk meg az árat, hanem hatósági ár fog vonatkozni ránk, amit a miniszter
állapít meg, de javaslatot tehetünk. Viszont az egész rendszert a GAMESZ kezeli,
ezért az a legjobb megoldás, ha a GAMESZ vagyonkezelésébe kerülne át a teljes
távhőrendszer, de az önkormányzat marad a tulajdonos.
Harcos György: és amit eddig belefektettünk, azt vissza fizetik nekünk?
Csécsyné dr. Drótos Edina: a termálfűtési rendszernek a kiépítése rengetegbe került már a városnak, és
még többe fog kerülni. Ez nem fog megtérülni, tehát a városnak ez mindenképpen
veszteséget fog jelenteni.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
72/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a termálfűtési rendszer
vagyonkezelésbe adását a GAMESZ részére, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
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5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyes városüzemeltetési ingatlanok vagyonkezelésbe adása a GAMESZ
részére
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: 6 közterületet tartalmaz a határozat, az előterjesztés lényege megegyezik az előző
napirendi ponttal.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
73/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az egyes
városüzemeltetési ingatlanok vagyonkezelésbe adását a GAMESZ részére, és javasolja a
Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyházi Református Templom termálfűtése
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a Református Egyház megkereste az önkormányzatot, hogy a templom fűtése nem
megoldódott. Első körben abban gondolkodtak, hogy gázzal fűtenének, de csak 1,5
millió Ft-ot tudnak ráfordítani. Ezért az önkormányzat felajánlotta az Egyháznak,
hogy adja oda a fűtésre szánt pénzt, és a többit az önkormányzat kiegészíti, ami 3,2
millió Ft-ot jelent, ugyanis a fűtés kiépítése összesen 4,7 millió Ft-ba kerülne. Ha a
testület elfogadja az előterjesztést, akkor elkészül a szerződés, ami erről fog szólni. A
fűtés 2013. december közepére elkészülhetne.
Harcos György: a többi egyháznál is ilyen arányú volt a hozzájárulás a fűtésben?
Garai Tamás: konkrétan a fűtésre nem lehet megállapítani, minden egyháznak segített az
önkormányzat.
Dr. Simon Edit: a szerződés még nincs meg?
Garai Tamás: nincs, október 31-ig fog elkészülni.
Tóth Sándor: a Református Templomban lévő kazán 26 éves, nagy és zajos ventilátor fújja a levegőt,
szertartás alatt épp ezért nem is lehet használni. Többször meg is hibásodott már. A
Presbitérium úgy döntött, hogy 1,5 millió Ft-ot szánna a fűtésre, amit adakozásból
gyűjtenének össze, de csak a fele gyűlt össze. Polgármester úr megtudta a
problémájukat, és mivel minden intézményünket termálfűtés fűti, ezért felajánlotta,
hogy ha a testület elfogadja, akkor kéri a 1,5 millió Ft-ot, a többit pedig az
önkormányzat támogatja.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
74/2013. (X.14.) ÜB határozat
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyházi
Református Templom termálfűtéséről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2012. beszámolója
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a 2012. december 31-ei állapotról szól. A végelszámolásnak már meg kellett volna
történnie.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
75/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Misszió Health
Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2012. beszámolóját, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
8. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. ügyvezetőjének
kijelölése
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: az ügyvezető státuszát 2013. október 15-től december 31-ig hosszabbítjuk meg.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
76/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Misszió Health
Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. ügyvezetőjének kijelölését, és javasolja a Képviselőtestületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
9. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú
Közalapítvány Kuratóriuma és Ellenőrző Bizottsága tagjainak
személyében bekövetkezett változás és az Alapító okirat
módosításának elfogadása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: az Alapító okiratot kell módosítani a Kuratóriumban bekövetkező személyi változás
miatt.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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77/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház és
Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma és Ellenőrző
Bizottsága tagjainak személyében bekövetkezett változást és az Alapító okirat módosítását, és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
10. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a tájékoztató a márciustól augusztus 13-ig tartó időszakra sorolja fel a lejárt határidejű
határozatokat.
Dr. Simon Edit: a 22. és a 48. határozat pontosan ugyanúgy szól, ebből nem lehet kikövetkeztetni,
hogy melyik miről szól. Az első 100 millió Ft-ot kitől vettük fel? Több információra
lenne szükség.
Garai Tamás: jelzem a készítő felé, hogy több azonosítási pont legyen.
Dr. Simon Edit: lehet tudni valamit, hogy mi van a Zöld Híddal? Beváltak?
Garai Tamás: nem jött eddig még panasz rájuk.
Bobál Imréné: az üdülőtulajdonosokkal nem fizettetnek, így a tulajdonosok zsákba teszik a szemetet,
és kiviszik az erdőbe.
Garai Tamás: mi ezért fizettettünk korábban, mert úgy legalább akkor biztos elvitették a szemetet.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

70/2013. (X.14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Tájékoztatót a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, és azt tudomásul vette.
Szavazás: egyhangú igen (4)

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:42 órakor bezárja.
kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető

