
Jegyzőkönyv 
 

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

Közbiztonsági Bizottság 2014. május 19-én, 15.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak az egész ülés folyamán:  
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Dr. Simon Edit bizottsági tagok; Niedermayer 

Miklósné aljegyző;  

 

az ülés egy részében: 

Szőke Zoltán rendőr alezredes; Tóth Krisztina őrnagy; Hlinka József közterület-

felügyelő; Csikós István ügyvezető; Pető Attila polgárőr vezető; Tóth Gyula városőrség 

vezetője. 

 

 

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

meghívottakat és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 

egyetértenek-e a napirenddel. 
 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

 

1. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: Beszámoló a város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről: rendőrség, 

polgárőrség, városőrség és VKEF, mezőőrség, közterület-felügyelet 
 

A napirendi pont előadója:  közbiztonsági szervek vezetői 
 

Szőke Zoltán: a Rendőrkapitányság elkészítette az írásos beszámolót, amit tábornok úr jóváhagyott. 

Pár gondolattal kívánja kiegészíteni, Veresegyház város vonatkozásában. Bemutatja az 

új helyettesét, aki március 1-jétől van Veresegyházon, korábban bűnügyi szakterületen 

dolgozott. Veresegyház város 2013. és a 2012. év összehasonlításában minden kiemelt 

bűnügyi kategóriában jelentős csökkenés tapasztalható a bűncselekmények számában. 

A személyek elleni kategóriában súlyos testi sértés 2013-ban mindössze 2 történt, 

2012-ben ezzel szemben 14, garázdaság 2012-ben 5 volt, 2013-ban viszont 7, ez az 

egyetlen egy kategória, amelyben emelkedés tapasztalható. Gépkocsi lopás 2012-ben 

3 volt, 2013-ban 1, gépkocsi feltörés 2012-ben 20, 2013-ban mindössze 6, 

lakásbetörés 2012-ben 33, 2013-ban 24, rablás viszont 2012-ben nem volt, 2013-ban 

pedig 3. Mind a 3 rablás elkövetőjét sikerült elfogni. A város területén regisztrált 

összes bűncselekmény 2012-ben 791 volt, 2013-ban viszont csak 435. A városban 

még mindig a vagyon elleni bűncselekmény a jellemző. Budapest agglomerációjában 

Veresegyház kiemelkedő javulást mutat a bűncselekmények visszaszorításában. A 435 

bűncselekményből személy elleni 32, ebből 17 zaklatás. Közlekedés balesetek száma 

27, ebből 23 ittas vezetés miatt következett be. Gazdasági bűncselekmény 16 történt, 

és vagyon elleni 322. A bűncselekmények csökkenése köszönhető a polgárőrségnek és 

a városőrségnek is, akik nagyon jól együtt működnek a rendőrséggel. Köszönjük az 

önkormányzatnak a sok támogatást, amivel a rendőrséget segítették. Célkitűzéseink a 

következő évre: egyrészt bízunk benne, hogy a 6 fő létszámhiányunkat nyárra sikerül 

megoldani, másik az önkormányzat segítségével egy új gépkocsinak a beszerzése. 

Továbbá a rendőrőrs épületének a folyamatos fejlesztése, illetve az önkormányzat által 

felállított kamerarendszerhez egy 24 órás megfigyelő szolgálat felállítása. 

 

Tóth Sándor: megköszöni a kiegészítést és a beszámolót, és a rendőrség munkáját. 
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Dr. Simon Edit: ahol én lakom, ott sűrű a nyaralók feltörése. 

 

Szőke Zoltán: konkrét személyekhez köthető az elkövetés, jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. A 

hétvégi házaknál jellemző, hogy a tulajdonos elmegy ősszel, aztán kijön tavasszal, és 

észreveszi a betörést, de 6 hónap elteltével már nem deríthető fel a bűncselekmény. 

Közel 4000 hétvégi ház van, nincs rá kapacitásunk, hogy folyamatosan őrizzük ezeket. 

Idén júniustól tervezzük újra a kutyás szolgálatot. A város 6 pontján, a ki- és bevezető 

útjain helyezzük el a kamerákat, amelyek rendszám alapján felismeri az autókat, és 

mivel ismerjük ezeknek az elkövetőknek az autóit, ezért mikor megjelenik, a rendszer 

jelzést ad a diszpécsernek, aki szól a járőrnek és így kiszoríthatjuk a városból ezeket 

az elkövetőket. 

 

Bobál Imréné: a temetőben történ rablás ügyében történt valami előrelépés? 

 

Szőke Zoltán: ez nem rablás, hanem egy alkalmi lopás. Sajnos az elkövetőt ott nem tudtuk elkapni, 

mert nem értünk ki addigra. Kollégáim rendszeresen ellenőrzik a területet, de amint 

megjelennek, a gyanús személyek eltűnnek. 

 

Bobál Imréné: a besurranó tolvajok ellen lehet valahogy védekezni? 

 

Szőke Zoltán: az állampolgároknak is a saját vagyonuk, biztonságuk megőrzéséért tenniük kell, zárni 

kell a kapukat, ajtókat. Valamint mindenhol azt javaslom, hogy a szomszédokkal ilyen 

szinten jó kapcsolatban kell lenni. 

 

Tóth Sándor: megköszöni alezredes úrnak és helyettesének a jelenlétet, és átadja a szót a Polgárőrség 

vezetőjének. 

 

Pethő Attila: nagyon szépek a rendőrség eredményei, úgy gondolom, hogy az együttműködésünk jeles. 

Megköszönöm azt a segítséget, amit a város nyújt a polgárőrség számára, a 

Veresegyházi Polgárőr Egyesület nagyon jó helyzetben van a többi polgárőrséghez 

képest. 

 

Tóth Sándor: köszönöm Elnök úrnak a beszámolót és a kiegészítést, és köszönetünket fejezzük ki a 

Polgárőrségnek. 

 

Dr. Simon Edit: a polgárőrséget is lehetne bővíteni, és olvastam, hogy próbálják hivatalos 

munkaruhával ellátni, ez hol tart? 

 

Pethő Attila: ígéretet tettek, hogy országos szinten egységesen látják el a polgárőröket ruhával, de ez 

még nem valósult meg, ezért önerőből veszünk egy formaruhát addig is. A túl sok 

létszám sem jó, 30 fővel szeretnénk dolgozni, de azok akkor tényleg dolgozni fognak. 

 

Tóth Sándor: megköszöni a jelenlétet, és átadja a szót a Városőrség vezetőjének. 

 

Tóth Gyula: a KEF beszámolót azzal egészíteném ki, hogy a legutóbbi egyeztetésén a Fórumnak 

elhangzott, hogy a Fórum működtetésére szükség van, mégpedig az önkormányzat 

égisze alatt. Ezen túlmenően arról szeretném tájékoztatni a résztvevőket, hogy az 

Egyeztető Fórumnak korábban két titkára volt, egyik Szani Ferenc, a másik pedig 

Nagy József Attila, ők beadták a lemondásukat egyéb elfoglaltságra hivatkozva, ezt 

elfogadtuk. Én is felajánlottam lemondásomat tekintettel arra, hogy ezt a munkát csak 

úgy lehet ellátni, ha az ember mögött egy csapat áll, ahogy a beszámolómban is 

kifejtettem. A múlthét csütörtöki ülés úgy döntött, hogy továbbra is megbíznak engem, 

én elvállaltam azzal a feltétellel, hogy át kell szervezni a Fórumnak a tevékenységét. 

Első sorban a megelőzésre fektessük a hangsúlyt, az iskolás korosztálynak 

előadásokkal. 
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 Ismerteti a terveket, és az ügyben intézett fejleményeket. Zsoldos Zsolt önként 

felajánlotta, hogy ellátja a titkári teendőket. Ezt mindenki elfogadta. Két feladata lesz, 

az egyik, hogy az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti, a másik pedig, hogy 

informatikai ügyekben a KEF hírnevét viszi a városban. 

 

Dr. Simon Edit: a játszóterek területén történt valami? 

 

Tóth Gyula: a KEF tevékenységét ki kellene bővíteni az alkoholfogyasztásra, mert az jelenti a 

legnagyobb problémát. Valamint a gyerekek internethasználatának a figyelésére, és 

pozitív irányba terelésére. Az ősz folyamára stratégiát kell létrehozni. 

 

Tóth Sándor: megköszöni a KEF munkáját. 

 

Tóth Gyula: a Városőrséggel kapcsolatban annyi a kiegészítésem, hogy tavaly december 1-től 

megbízási szerződéssel végzem ezt a tevékenységet, ez a szerződés arról is szól, hogy 

koordinatív tevékenységet látok el a Városőrség, Polgárőrség és Mezőőrség 

tekintetében. A városőrök előnye, hogy fizetésért látják el a védelmet. Megtörtént a 

beosztásuk, és 2 fővel szeretnénk növelni a létszámot. Amióta az az eset történt a 

temetőben, azóta a városőrök is gyakrabban járják azt a területet. Az 

együttműködésünk felhőtlen a rendőrökkel és a polgárőrökkel. Az együttműködést a 

közterület-felügyelő úrral szeretném elmélyíteni. 

 

Dr. Simon Edit: a piacfelügyeletről szeretnék érdeklődni. 

 

Tóth Gyula: két városőr minden piacnapon kint van. 

 

Hlinka József: nekem nagyon kevés a 2 fő. Nagy segítség a járőr, de a városőrökre nagy szükség van. 

 

Szőke Zoltán: a szolgálatban lévő járőröket délig kirendelik a piacra, viszont amikor történik valami, 

akkor a rendőrnek menni kell. De ha az önkormányzat partner ebben, akkor még egy 

embert ki tudunk rendelni a piacra. Célszerű lenne áthelyezni a piacot, ha van rá 

lehetőség. Vagy egy elkerülő utat kellene építeni. 

 

Hlinka József: új piacot létrehozni olyan feltételekkel lehet, amit nem tudunk biztosítani, több száz 

millió forint beruházás lenne, és hely sincs. 

 

Pethő Attila: az elkerülő út lenne a megoldás, mert minden reggel és délután átmenni Veresegyházon 

csúcsidőben egy kihívás. 

 

Tóth Sándor: megköszöni Tóth Gyulának a beszámolót és a kiegészítést, és átadja a szót a közterület-

felügyelőnek. 

 

Tóth Gyula távozik. 

 

Hlinka József: a piaccal kapcsolatban már elmondtuk a lényeget. Nagyon sok szabálytalankodó van. 

2013-ban 624 szabálysértés volt, ebből 131 fő nem fizetett, őket feljelentettem, a 

kétszeri felszólítás ellenére sem fizették be a büntetést. Sok a rendszám nélküli autó, 

és az út szélén hagyott autó. Az a probléma, hogy ezeket az autókat, ha nem szállítják 

el, nem tudjuk hova tenni. De nincs ilyen helyünk. Sok az elhanyagolt ingatlan a 

városban. A telek előtti területet a tulajdonosnak kellene karban tartania. Ami még 

problémát jelent: a kóborállatok. 

 

Tóth Sándor: megköszöni a kiegészítést, és elmondja, hogy a büntetésnek van hatása. 

 

Dr. Simon Edit: a Csonkáson teljesen fehér a tábla, nem lehet kicserélni? 
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Hlinka József: jelenleg a feladatom, hogy ezeket a táblákat összeírom, és jelzem a Beruházási Osztály 

felé. Ezeknek a javítása folyamatban van. 

 

Dr. Simon Edit: a díszburkolatos járdára sziklatömböket laknak a lakosok, ezt szabad nekik? 

 

Hlinka József: nem szabad, de azért teszik oda, hogy eléjük ne parkoljanak az autók. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 

33/2014. (V.19.) ÜB határozat 

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

polgárőrség, a városőrség és VKEF, a mezőőrség és a közterület-felügyelet 2013. évi 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

Szőke Zoltán, Tóth Krisztina, Pethő Attila és Hlinka József távozik. 

 

 

2. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása 
 

A napirendi pont előadója:  Csikós István ügyvezető 
 

Csikós István: A Városfejlesztő Kft-t 2009.05.1-jén alapította a Képviselő-testület, eddig 5 

eredményesen lezárt évünk van. A tavalyi évben a nettó árbevételünk 18.800 eFt volt. 

A cég értéke 6.600 eFt-ról 10.700 eFt-ra emelkedett, így jelenleg a cég saját tőkéje 

10.700 eFt. A cég 700-800 eFt adót fizet az önkormányzatnak. Az állami költségvetést 

is gyarapítjuk átlagosan 5,5-6 millió forint éves áfa befizetéssel. A Kft. a 2013. évet 

eredménnyel zárta, ezt a bizottság elfogadta. Erre az évre 20 milliós nagyságrendű 

bevételt tervezünk, és 1,1 eFt nyereségre számítunk. Nem tervezünk létszámbővítést. 

Közreműködünk a városi fürdő előkészítő munkájában. Kérem, hogy a beszámolómat 

és az üzleti tervet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Dr. Simon Edit: a termálfürdő hosszú távú fejlesztési elképzelés mit takar? 

 

Csikós István: két féle fürdő fog épülni: városi fürdő, és ha megfelelő befektetőt talál a város, akkor 

egy fürdőkomplexum és szálloda fog épülni. A Kft. konkrét lehetőséget kapott arra, 

hogy ebben a munkában konkrétan részt tudjunk vállalni. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 

34/2014. (V.19.) ÜB határozat 

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

Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Kft. 2014. évi 

üzleti tervét, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: egyhangú igen (3) 
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Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:53 órakor bezárja.  
 

kmf. 

 

 

 

  Tóth Sándor       Ozsvár Zsanett  
       elnök             jegyzőkönyvvezető 
 


