Jegyzőkönyv
Készült: a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2014. február 20-án, 16.00 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;
az ülés egy részében:
Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgármester; Jáger Ágnes osztályvezető.
Tóth Sándor 16:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti a jegyző urat, a pénzügyi osztályvezetőt, és a
bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Ismerteti a
napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a
napirenddel.
Szavazás: 4 igen, 1 nem
Szekszárdiné Bányai Katalin: a legutóbbi ülésünkön megállapodtunk abban, hogy amennyiben a
munkatervtől eltérő időpontban történik az ülés, az már rendkívüli ülésnek számít.
Mivel a testületi ülés kedden nem lett megtartva, hanem helyette pénteken van, ezért
az már rendkívüli ülés, és a mi bizottsági ülésünk is rendkívüli ülésnek számít, a mi
referensünk így is kezeli. A kérdésem az, hogy akkor a holnapi – mivel eltér a
munkatervtől – az rendes, vagy rendkívüli ülés lesz?
Garai Tamás: minden ülés, ami nem a munkaterv szerinti időpontban van megtartva, az rendkívülinek
számít.
Szekszárdiné Bányai Katalin: akkor a testületi ülés meghívóját is módosítani kellene. A másik, hogy
bizonyára azért tolódott keddről péntekre a testületi ülés időpontja, mert a költségvetés
nem készült el. A bizottság egyetlen feladata ezzel kapcsolatban a költségvetési
rendelettervezet véleményezése, és mivel az ülés előtt kaptuk meg az anyagot, ezért
nem lehet véleményezni. Ezért javasoltam volna, hogy vegyük le napirendről. Én
tisztelem a pénzügyi osztály munkáját, nagyon sokat dolgoznak vele, de 5 nappal
előbb meg kellett volna kapni a képviselő-testületnek az anyagot, ez így
elfogadhatatlan.
Csécsyné Dr. Drótos Edina megérkezik.
Garai Tamás: olyan határidőt szabott a törvény, amelyet nem tudnak az önkormányzatok tartani. Most
állt össze úgy az anyag, hogy elfogadható legyen. A bizottság megteheti, hogy leveszi
napirendről.
Jáger Ágnes: nehéz az anyagot úgy kezelni, hogy naponta többször kell átírni. Rengeteg új számviteli
változás van, ezért jó lenne, ha minél előbb elfogadnák a bizottságok és a testület.
Tóth Sándor: felteszi szavazásra, hogy a 2014. évi költségvetés napirenden maradjon-e.
Szavazás: 4 igen, 1 nem
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1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
elfogadása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Jáger Ágnes: az 1. számú melléklet foglalja össze a lényeget. Korábban kiadtunk egy elsőleges
változatot, vannak olyan tételek, amik azóta sem változtak. Ami markáns változás, az
a beruházásoknak és a hiteleknek az összege. Új egységes rovatrendet terveztünk.
Állami támogatás és egyéb központi költségvetéstől kapott támogatás 809 millió forint
összeg. Bevételek: az intézmények működési bevétele 1.461 millió forint, a helyi
adóbevételek 3.844 millió forint, amiből a város működése biztonságosan
megteremthető. Az adott kölcsönök visszatérülésének a bevétele 150 millió forint. A
felhalmozási bevételekhez összesen 427 millió forintot terveztünk. Ebből 350 millió
forint az ingatlan bevételekből származik. A finanszírozási műveleteknél 1,2 milliárd
fejlesztési hitel, és 410 millió forint likvid hitelből áll össze ez a jelenlegi költségvetés.
Az 1,2 milliárd forint fejlesztési hitel kormányengedélyhez kötött.
Kiadási oldalon: személyi jellegű kiadásokra 1.593 millió forintot, dologival 1.789
millió forintot terveztünk. Szociális kiadásokra 134 millió forintot terveztünk. A
beruházások összértékében: a beruházás 3,3 milliárd, a felújítások pedig 128 millió
forint. 8,7 milliárdos a költségvetési főösszegünk.
Szekszárdiné Bányai Katalin: 2013-ban mennyi kamatot fizettünk a felvett hitelek után?
Jáger Ágnes: 400 millió forint körül.
Szekszárdiné Bányai Katalin: ilyen kegyelmi állapot, ami most van, hogy az állam kifizeti helyettünk
a felvett hitelünket, nem lesz többet. Most 1 év alatt 3,3 milliárdos fejlesztési
beruházást betervezünk, szabad-e ezt megtenni, hogy 1 év alatt ilyen összegű
beruházásokat hajtunk végre? Ez megengedhetetlen.
Tóth Sándor: délelőtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, a bizottság elnöke
kérte, hogy olvassam fel a határozatot, mely a következő: „A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a Meseliget Bölcsőde valamennyi dolgozója részére 2014.
január 1-től a garantált alapilletmény 5%-ának megfelelő mértékű munkahelyi pótlék
adását javasolja, és kéri a város Képviselő-testületét, hogy az ennek megfelelő
összeget a 2014. évi költségvetésből biztosítsa. A közalkalmazotti szférán belül a
bölcsődei dolgozóknak még a most megkapott ágazati pótlékkal együtt is méltatlanul
alacsony a bére. Javasolja továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
Polgármester úrnak, mint munkáltatónak, hogy az intézményvezető vezetői pótlékát a
pótlék alap 200%-áról 300%-ára emelje fel. A testülettől pedig kéri a különbözet
fedezetének a biztosítását is a 2014. évi költségvetésből. Az intézményvezető vezetői
pótléka az intézmény megnyitása óta ennyi, és azóta jelentősen bővült a dolgozói és az
ellátott létszám is.” Az 5% összességében évente bruttó 2.749.307 Ft többletköltséget
jelentene.
Szekszárdiné Bányai Katalin: ahol ekkora a költségvetés, ott bele kell férnie ekkora összegű, ilyen
jellegű támogatásnak.
Csécsyné Dr. Drótos Edina: ne korlátozzuk le ezt 1 intézményre! Ne ragadjunk le 1 intézménynél,
mert a többi intézményben is nagyon alacsonyak a bérek. Akkor javaslom, hogy
nálunk annak a 3 embernek, akinek a bére szintén nagyon alacsony, segély formájában
kapjanak valamit.

-3-

Jáger Ágnes: ha ez egyedileg van kezelve, akkor ebből az intézmények között egy feszültség lesz.
Nálunk a hivatalban is van ilyen, nem egyedi eset a bölcsődés bér.
Harcos György: polgármester úr nem olyan régen azt mondta, hogy teljes egészében át fogjuk
tekinteni az intézményeket, és rendezzük a béreket. Tényleg azt kellene csinálni, hogy
akkor minden intézményben, mindenkinek a bérét át kell tekinteni.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
10/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetését, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: 3 igen, 2 tartózkodás
Jáger Ágnes távozik.
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.
(II.6.) önkormányzati rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a rendeletmódosításnak az a célja, hogy azokat az eseteket, amikor az önkormányzat
városfejlesztés céljára vásárol ingatlanokat, és azokat a családokat, akiket
önkormányzati lakásokban helyezünk el emiatt, ezeknek a bérleti jogviszonyoknak a
rendeletben még nem volt külön szabályozása. Ennek a kategóriának a beépítése
történt meg a rendeletbe. A polgármester hatáskörében kerülne, hogy a bérleti díjat ő
határozza meg.
Dr. Simon Edit: rendeletet általános dolgokra kell meghatározni, nem egyedi esetekre. Egy-két eset
miatt rendeletet alkotni nem kellene.
Garai Tamás: az egyedi esetre határozatot hoz a testület, a bérbeadási díjra hozunk rendeletet, illetve a
lehetőségre, hogy ingyenesen adjuk bérbe.
Szekszárdiné Bányai Katalin: nem teljesen világosan van megfogalmazva, hogy városfejlesztési célból
vásároljuk meg az ingatlant.
Garai Tamás: a hasznosítás lényege a cél. A megvásárolt ingatlanok tulajdonosairól szól a bérleti díj
vagy ingyenes bérbeadás.
Szekszárdiné Bányai Katalin: technikai problémákat sorol fel.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
11/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a technikai módosításokkal
elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002. (II.6.)
önkormányzati rendelet módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás
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3. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A 14/2008. (V.21.) Veresegyház Város környezetvédelméről szóló
rendelet módosítása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: eddig volt egy olyan kitétel, hogy zöldhulladékot tilos égetni. Azonban erre szükség
lenne, ezért helyi rendeletben szabályoznánk. A 306/2010. Korm. rendelet leírja, hogy
a zöldhulladék égetése tilos, viszont benne van, hogy ettől más jogszabály eltérhet,
ami a helyi rendeletre vonatkozik. Beletettük tehát a rendeletbe, hogy 15 nappal
korábban be kell jelenteni, és akkor égethető. Azóta módosítottam a rendeleten, ami
így szólna: „a zöld hulladék égetése csak a jegyző engedélyével történhet az alábbiak
szerint”…a, b, c, d pont… És a legvégére kerülne második bekezdésbe, hogy az égetés
időpontját 15 nappal előbb be kell jelenteni a jegyzőnek. Ezt csak október 1. és április
30. között lehet megtenni, a tűzgyújtási tilalmat figyelembe véve.
Dr. Simon Edit: el van rejtve a lényeg, hogy égetni tilos, ezt ki kellene emelni.
Garai Tamás: ki kell egészíteni a rendeletet, hogy „az avar és kerti hulladék kivételével”, mert azt egy
másik rendeletünk megenged.
Bobál Imréné: venni kellene egy zúzó gépet, és vissza kellene szórni, nem elvinni és elégetni.
Szekszárdiné Bányai Katalin: technikai problémákat sorol fel.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
12/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a módosításokkal elfogadta a
14/2008. (V.21.) Veresegyház Város környezetvédelméről szóló rendelet módosítását, és javasolja
a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

4. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a Társulás tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt szükséges a módosítás,
ugyanis a Társulási Tanács február 7-ei ülésén elfogadta, hogy Csörög és Váchartyán
csatlakozzon a Társuláshoz. Ezt a módosítást minden tagönkormányzatnak el kell
fogadni.
Harcos György: megindokolták, hogy miért szeretnének ide jönni?
Garai Tamás: vannak feladatok, amelyekben szeretnének rész venni, ez a szociális ellátórendszer.
Szekszárdiné Bányai Katalin: most megszűnt a kistérség, van nem? És ha nem, mikor szűnik meg?
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Garai Tamás: olyan fogalom, mint kistérség megszűnt, de továbbra is számos jogszabály használja ezt
a fogalmat. A belügyminisztérium állásfoglalása szerint a társulást kell érteni alatta.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
13/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyházi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításának
jóváhagyását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

5. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően
Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadása (Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke
beszámolója)
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: ezt a beszámolót én is csak az írásos anyagból ismerem, a testületi ülésen fognak
megjelenni a beszámoló készítői.
Szekszárdiné Bányai Katalin: a bizottságok feladata az lenne, hogy alaposabban megtárgyalja. A
határozati javaslatból hiányzik, hogy „Kft”. Nagyon szépen fejlődő turisztikai
célponttá vált, jól gazdálkodik.
Garai Tamás: vannak feladatok, amelyekben szeretnének rész venni, ez a szociális ellátórendszer.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
14/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Medveotthon és a
Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadását (Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke beszámolója), és
javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

6. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: A Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Alapító okiratának módosítása közhasznúsági nyilvántartásba vétel
érdekében, kuratóriumi tagok megválasztása és tisztségviselők
személyének jóváhagyása
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: a Kiemelten Közhasznúból Közhasznú Alapítvány lesz, a közhasznúságot azt 2014.
május 31-ig kell kezdeményezni változásbejegyzési eljárással. 3 évre választotta meg
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a 2009-es testület a kuratórium tagjait, ez 2012-ben lejárt. Az eltelt időt legalizálni
kell. A felügyelő bizottságban volt összeférhetetlenség is. Ez a módosítás lényege.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
15/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Medveotthon
Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Alapító okiratának módosítása
közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében, kuratóriumi tagok megválasztása és
tisztségviselők személyének jóváhagyását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

7. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány
Alapító okiratának
módosítása
közhasznúsági
nyilvántartásba vétel érdekében
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző
Garai Tamás: ugyanaz az ok, ami az előzőnél, hogy a Kiemelten Közhasznúból csak a Közhasznú
marad meg, melyet ugyancsak május 31-ig kell változásbejegyzéssel megtenni.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
16/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház és
Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Alapító okiratának
módosítását közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében, és javasolja a Képviselő-testületnek
is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (5)

8. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2014. évi munkaterve
A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök
Tóth Sándor: van-e észrevétel hozzá:
Szekszárdiné Bányai Katalin: a március 17-ei üléshez a teljes nevet kellene kiírni Esély helett: „Esély
Szociális Alapellátási Központ”.
Garai Tamás: a pontos neve úgy van, hogy Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ.
Szekszárdiné Bányai Katalin: az októberi ülés utánra oda van írva, hogy várhatóan novemberben
lesznek a helyi választások. Ez nem október?

-7-

Garai Tamás: javítsuk októberre.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
17/2014. (II.20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és a javításokkal elfogadta az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2014. évi munkatervét, és megküldi a Képviselőtestületnek.
Szavazás: egyhangú igen (5)

9. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Egyebek
A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök

Tóth Sándor: a Képviselő-testület vagyonnyilatkozat-tételének beszámolója volt tervben, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden képviselő teljesítette.
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 17:45 órakor bezárja.
kmf.

Tóth Sándor
elnök

Ozsvár Zsanett
jegyzőkönyvvezető

