Jegyzőkönyv
Készült: a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2013. december 16-án, 16.30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Dr. Simon Edit, Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin, Harcos
György bizottsági tagok; Garai Tamás jegyző; Niedermayer Miklósné aljegyző, Ozsvár
Zsanett jegyzőkönyv-vezető.
az ülés egy részében:
Csécsyné dr. Drótos Edina.
Tóth Sándor 16:40 órakor nyitja meg az ülést, köszönti a jegyző urat, az aljegyző asszonyt, a
jegyzőkönyvvezetőt és a bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy
egyetértenek-e a napirenddel.
Garai Tamás: a 2. napirendi pontot nem kell a bizottságnak tárgyalnia.
Tóth Sándor: akkor a 2. napirendet nem tárgyalja a bizottság, a többi napirendi pont eggyel előrébb
kerül.
Szavazás: egyhangú igen (5)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A belső ellenőrzés 2014. évi tervének elfogadása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: az éves belsőellenőrzési tervet a képviselő-testületnek az Mötv. alapján előző év
december 31-éig kell jóváhagynia. Ennek összeállításáról a belsőellenőrzési vezetőnek
kell gondoskodnia. Az összeállított terv formailag és tartalmilag megfelel a
jogszabálynak. Tartalmazza az ellenőrzések tárgyát, célrendszerét, típusát. Két terv
van, egy stratégiai terv, ami 3 évre szól, és egy éves tervnek. A stratégiai terv
hosszabb távú célkitűzéseket fogalmaz meg. Mivel az adósságkonszolidációval
elviszik az adósságunkat, és remélhetőleg a bevételeink is megmaradnak, akkor egy
biztonságos gazdálkodást lehet elérni. Az önként vállalt feladatok jelentenek nagyobb
kockázatot, az ellenőrzésnek is ezekre a területekre kell majd fókuszálni. A 2014. évi
belsőellenőrzési terv 10 ellenőrzési tárgyat sorol fel, ebből 4 kapcsolódik az
ellenőrzési terv jelentéséhez, következő tervhez. További 6 terület van benne, mely a
Kisebbségi Önkormányzatokat érinti pénzügyileg, az Idősek Otthonának informatika
rendszere. Utóellenőrzés keretében a korábbi ellenőrzés felülvizsgálata, a
Városfejlesztő Kft. pénzügyi ellenőrzése, a GAMESZ és/vagy intézmények pénzügyi
ellenőrzése, valamit az iskola emelet-ráépítés célszerűsége, gazdaságosságának
ellenőrzése. A mostani belső ellenőrzés hatékonyabban működik, mert a korábbi.
Csécsyné dr. Drótos Edina 16.48 órakor megérkezik.
Szekszárdiné Bányai Katalin: ez a terv tömör, frappáns, célratörő. Nagy Mónikát csak dicsérni tudom,
az elvártnak megfelelő, jó tervet készített.
A szabályzatok folyamatosan aktualizálva vannak? Mit tartalmaznak a vezetői
kérdőívek? Mit jelent a bizonyosságot adó tevékenység? Érdemes-e arról beszélni
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2014. júliusában, hogy az iskola emeletráépítés célszerű-e? A célszerűséget nem
utólag kell vizsgálni, ez a szó nem megfelelő.
Garai Tamás: megrendeltük a szabályzatmintákat, és folyamatosan a szervezeti egységekkel
felülvizsgáljuk a szabályzatokat, és aktualizáljuk. A vezetői kérdőív arról szól, hogy a
belső ellenőr minden szervezeti egység vezetőjétől egy előre összeállított kérdéssor
alapján lekérdezi, hogy melyek azok a területek, amelyeket a vezető a saját szervezeti
egységében kockázatosnak ítél. Ebből készül a kockázatelemzés. A bizonyosságot adó
tevékenység pedig a tanácsadást jelenti.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
96/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a belső ellenőrzés 2014.
évi tervét, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra, továbbá a bizottság elismerését
fejezi ki a belső ellenőr 2013. évi munkájához.
Szavazás: egyhangú igen (5)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
(Veresegyház 691 hrsz. Veresegyház, Ráday u. 36/a.)
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: minden évben elénk kerül az ingatlan. 2011-ben ingyenes használatba vételre adta át az
állam, melyet közfeladat állátására hasznosíthatunk. 10 éven keresztül minden évben
be kell számolnunk arról, hogy milyen közfeladatra hasznosítjuk.
Szekszárdiné Bányai Katalin: mind a három rendeletmódosítást javítani kell, az egyszerű többség

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
97/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a vállalt kötelezettség
teljesítéséről szóló nyilatkozatot (Veresegyház 691 hrsz. Veresegyház, Ráday u. 36/a.), és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális
ellátásokról” szóló 10/2006. (VI.28.) rendelete és „A gyermekvédelem
helyi rendszeréről” szóló 9/2006. (VI.21.) rendelete módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: törvényi változások miatt szükséges a rendeletek módosítása. Akiket az első rendelet
érint: aktív korúak ellátását, a munkanélküliek ellátásához kapcsolódik, méltányossági
ellátási díjat, lakásfenntartási támogatást, tüzelőfa juttatáshoz kapcsolódó szabályokat,
adósságkezelési támogatást, önkormányzati segélyt, méltányossági közgyógyellátást
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és az idősotthoni ellátást. A másik rendelet módosítása a törvényi hivatkozások
átvezetését tartalmazza.
Dr. Simon Edit: az előterjesztés nagyon rövid ahhoz képest, hogy milyen sok módosítást történt. Nincs
kifejtve, hogy mit módosítunk. Hogy fog értesülni a város ezekről?
Garai Tamás: majd készítünk egy tájékoztatást, és közzé tesszük.
Dr. Simon Edit: mit jelent a GE által biztosított faanyag?
Niedermayer Miklósné: az nem tűzifa, hanem komposzt láda.
Bobál Imréné: azt a GAMESZ nem tűzifaként adja ki, az egy vegyszeres faanyag.
Tóth Sándor: bárki kaphat, nincs jövedelemhez kötve, Veresegyházi állampolgár évente egyszer
kaphat, és arra használja fel, amire akarja.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az 5. bekezdésben az „ide értendő” helyett „ide értve” kell javítani.
További formai javításokat javasol.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
98/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a formai módosításokkal
elfogadta a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátásokról”
szóló 10/2006. (VI.28.) rendelete és „A gyermekvédelem helyi rendszeréről” szóló 9/2006.
(VI.21.) rendelete módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról” szóló 25/2007. (XII.28.) ÖR számú
rendelete hatályon kívül helyezése
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: idén január 1-től a képviselő-testülettől elvonták az ármegállapítás jogosítványát, ezért
ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: formai javítást javasol.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
99/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a formai módosításokkal
elfogadta a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a szennyvíz-csatorna
szolgáltatás díjáról” szóló 25/2007. (XII.28.) ÖR számú rendelete hatályon kívül helyezését, és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
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5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2013. évi ingatlanforgalmazásról
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a vásárolt ingatlanok értéke 677 603 743 Ft. Ebben benne vannak a visszavásárolt
ingatlanok is. Az eladott ingatlanok értéke 148 millió Ft.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
100/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és tudomásul vette a „Beszámoló a
2013. évi ingatlanforgalmazásról” szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: ennek a beszámolónak az elkészítésében a szervezeti egységek vezetői és aljegyző
asszony vettek rész, ezúton mondok köszönetet a munkájuknak. Egy jól összefogott
anyag, amiből kiderül, hogy mit csinál a hivatal, és mi történt az év eleje óta, hogyan
alakult a hivatal szervezete, a létszám, és mik a szervezeti egységeknek a feladatai. A
beszámoló említést tesz a jövőbeni feladatokról is. Összességében sok feladatot lát el a
hivatal, minden vezetők és ügyintézőn nagy felelősség van, előfordul, hogy hibázunk,
de ez javítható. A hivatal megfelelően látja el az önkormányzat feladatait, a kollégák
többsége húzó ember, erején felül munkaidejét túl becsülettel addig dolgoznak,
ameddig van munka. Pályáztunk egy szervezetfejlesztésre, amely a jövő évben valósul
meg. Egy olyan software beszerzéséről van szó, amely minden ügyviteli feladatot
magába foglal. Minden olyan lehetőséget kihasználunk, amivel javíthatjuk a működést
és korszerűsíteni tudunk.
Szekszárdiné Bányai Katalin: remek munka ez a beszámoló. Javasolnék egy határozati javaslatot:
1. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, és javasolja a képviselő-testületnek
a beszámoló elfogadását.
2. A bizottság tagjai elismerésüket fejezik ki a hivatal vezetői és munkatársai felé a 2013-ban
végzett jó színvonalú, eredményes munkájuk miatt, mellyel zökkenőmentesen biztosították a
közigazgatás átszervezéséből adódó helyi feladatokat, valamint megvalósították a törvényes,
hatékony, szakszerű városvezetést.
3. A bizottság javasolja, hogy a jövőben minden bizottság tárgyalja meg a hivatal működésére
vonatkozó éves beszámolót.
Egyéb formai javításokat javasol.
Garai Tamás: „megvalósították” helyett „segítették” kerüljön a szövegbe.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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101/2013. (XII.16.) ÜB határozat
1. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és tudomásul vette a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, és javasolja a
képviselő-testületnek is elfogadásra.
2. A bizottság tagjai elismerésüket fejezik ki a hivatal vezetői és munkatársai felé a 2013ban végzett jó színvonalú, eredményes munkájuk miatt, mellyel zökkenőmentesen biztosították a közigazgatás átszervezéséből adódó helyi feladatokat, valamint segítették a törvényes, hatékony, szakszerű városvezetést.
3. A bizottság javasolja, hogy a jövőben minden bizottság tárgyalja meg a hivatal működésére vonatkozó éves beszámolót.
Szavazás: egyhangú igen (5)
7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013-ban
végzett munkájáról
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: köszönöm a bizottság munkáját, hatékony és következetes.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
102/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és tudomásul vette az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013-ban végzett munkájáról szóló beszámolót, és javasolja a
Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
8. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző

Tóth Sándor: mivel a napirendhez nem volt hozzászólás, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
103/2013. (XII.16.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és tudomásul vette a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és javasolja a Képviselő-testületnek is
elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)
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Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 18:23 órakor bezárja.
kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető

