
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 2013. november 21-én, 15.00 órakor megtartott rendkívüli 

üléséről.  

 

Jelen vannak az egész ülés folyamán:  
Tóth Sándor elnök; Dr. Simon Edit, Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin, Harcos 

György bizottsági tagok; Niedermayer Miklósné aljegyző, Ozsvár Zsanett jegyzőkönyv-

vezető. 

 

az ülés egy részében: 

Cserháti Ferenc osztályvezető. 

 

Tóth Sándor 15:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti az aljegyző asszonyt, a bizottsági tagokat, a 

jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Ismerteti a 

napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a 

napirenddel. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a 6. napirendi pont módosítását javaslom. A Veresegyház Város 

Fenntartható Fejlődődésének Programját, és a Környezetvédelmi Programot kell 

elfogadni. És módosításról van szó, mert ezek már korábban is léteztek. 

 

Tóth Sándor: a javasolt módosításokkal szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

Szavazás: egyhangú igen (5)  

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a mai ülés rendkívüli ülésnek számít az SZMSZ szerint, a rendes ülést 

nem lehet elnapolni. 

 

 1. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) számú 

rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előadója:  Niedermayer Miklósné aljegyző 
 

Niedermayer Miklósné: a rendelet módosítását azért kérte az intézményvezető, mert 2013-tól új 

játszócsoportot vezettek be. Ehhez szükséges bevezetni 2014. január 1-től a díjakat. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: mind a három rendeletmódosítást javítani kell, az egyszerű többség 

helyett minősített többség szükséges az elfogadáshoz. A címeket is javítani kell. A cím 

után be kell írni, hogy „tervezet”, ez addig így van, ameddig a testület el nem fogadja. 

A bevezetésben fel kell tűntetni, hogy „többször módosított”. 

További technikai javításokat javasol. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

83/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a módosításokkal elfogadta a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) számú rendelet módosítását, és 

javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (5) 
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2. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) számú rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előadója:  Niedermayer Miklósné aljegyző 
 

Niedermayer Miklósné: az összes intézmény térítési díjait tartalmazza. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: „számú” helyett ÖR rendelet. Hivatkozni kell az Alaptörvényre. A 

közoktatásról szóló törvény már nem hatályos, helyette a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC tv. 83. § (2) c) pontját kell beírni. 

További technikai javításokat javasol. 

 

Harcos György távozik. 

 

Niedermayer Miklósné: ismerteti, hogy mely díjak változnak. 

 

Dr. Simon Edit: a kombinált bérletet nem találtam meg az uszoda díjainál. 

 

Niedermayer Miklósné: rá lehet kérdezni, hogy megszűnt-e ez a szolgáltatás, vagy miért nem tűntették 

fel. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

84/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a javításokkal elfogadta a térítési 

díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) számú rendelet módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
 

 

3. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A piac-, vásár-, és búcsútartásról szóló 4/1997.(II.28.) számú rendelet 

módosítása 
 

A napirendi pont előadója:  Niedermayer Miklósné aljegyző 
 

Nidermayer Miklósné: a piaci díjak változnak. Az 1 m2-re eső éves díj 1.000 Ft-tal csökken, a napidíj 

pedig m2-enként 100 Ft-tal nő. 

 

Harcos György visszajön. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a jelenleg hatályos rendeletben eddig 2 övezet volt. Az I. övezet 10.000 

Ft volt, a II. övezet pedig 12.000 Ft volt. Akkor 11.000 Ft lesz egységesen, és csak az 

egyik csökken 1.000 Ft-tal, a másik pedig nő? 

 

Niedermayer Miklósné: polgármester úr csökkenteni szeretné, tehát akkor rá kell kérdezni, hogy 

legyen. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a mostani tervezetből kimaradt a havi jegy és a teherautó. Erre is rá kell 

kérdezni. 
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Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

85/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a piac-, vásár-, és 

búcsútartásról szóló 4/1997.(II.28.) számú rendelet módosítását azzal, hogy a bérleti díjaknak, a 

teherautó havi jegyének és az 1.000 Ft-os csökkentésnek a pontosítása szükséges. 
 

Szavazás: egyhangú igen (5) 
 

 

4. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A Meseliget Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
 

A napirendi pont előadója:  Nidermayer Miklósné aljegyző 
 

Nidermayer Miklósné: a III. ütemű bővítése befejeződött, így a férőhelyek száma 130-ra, a csoportok 

száma 10-re emelkedett, ezt szükséges az alapító okiratba átvezetni. 
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

86/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Meseliget Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (5) 
 

 

5. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 

A napirendi pont előadója:  Nidermayer Miklósné aljegyző 
 

Nidermayer Miklósné: a képviselő-testület elfogadta a IV. számú tagóvoda csoportbővítését, tehát 1 

csoporttal bővül, így ennek az alapító okiratba való átvezetése szükséges. 
 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

87/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Kéz a Kézben Óvoda 

Alapító Okiratának módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (5) 
 

Cserháti Ferenc megérkezik 

 

6. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Fenntartható Fejlődésének Programjának és 

Környezetvédelmi Programjának elfogadása 
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A napirendi pont előadója:  Cserháti Ferenc osztályvezető 
 

Cserháti Ferenc: ezek a programok korábban is megvoltak, most aktualizálni kellett, és újra el kell 

fogadni. A szennyvíz projekt lezárásához feltétlenül szükséges, hogy meg legyen már 

a jövő évre is elfogadott program. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: jó az anyag. Viszont nekünk nincs környezetvédelmi és városfejlesztési 

bizottságunk. A Fenntarthatósági Programnak két 1. számú melléklete van. 

 

Tóth Sándor távozik. 

 

Dr. Simon Edit: ismerteti a felderített hiányosságokat. 

 

Bobál Imréné: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 

88/2013. (XI.21.) ÜB határozat 
 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház Város 

Fenntartható Fejlődésének Programját és Környezetvédelmi Programját, és javasolja a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
 

 

 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:25 órakor bezárja.  
 

kmf. 

 

 

 

  Tóth Sándor       Ozsvár Zsanett  
       elnök             jegyzőkönyvvezető 


