
Jegyzőkönyv 
 

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

Közbiztonsági Bizottság 2014. június 5-én, 15.00 órakor megtartott üléséről.  

 

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

bizottsági tagok; Niedermayer Miklósné aljegyző; Jovanovic Dragutin csoportvezető. 

 

 

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

építésügyi csoportvezetőt és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

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

egyetértenek-e a napirenddel. 
 

Szavazás: 3 igen, 1 nem  

 

 

Napirend előtt Szekszárdiné Bányai Katalin szót kér. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság, tisztelt Aljegyző 

Asszony! Mint ahogy a 2014. évi bizottsági üléseinken többször is megtettem, a mai 

napirendet sem szavaztam meg. Ezt azért tettem, mert ismételten nem kerültek be mai 

napirendünkbe a bizottság hatáskörét érintő testületi előterjesztések, nevezetesen a 

holnapi ülés első és második napirendi pontjai. Kérdezem aljegyző asszonytól, hogy 

fordulhat ez elő? Az első napirendi pont ugyanis a Gábor Csaba- féle kezességi 

szerződésben vállalt kötelezettség nem-teljesítéséhez, így kifejezetten jogi jellegű 

kérdés megválaszolásához kapcsolódik, míg a második napirendi pont, az újabb 

bérlakás-vásárlás adásvételi szerződés, alapító okirat megtárgyalását is jelenti, ami 

ugyancsak bizottsági hatáskör. Várom aljegyző asszony válaszát! Sajnálatos módon 

azt is meg kell jegyeznem, hogy a múlt hónapban írt, a képviselő-testület és a 

pénzügyi bizottság működésével kapcsolatos anomáliák továbbra is fennállnak, és 

számomra úgy tűnik, ezen az illetékesek egyáltalán nem kívánnak változtatni. Kérem 

napirend előtti felszólalásom szó szerinti csatolását az ülés jegyzőkönyvéhez! 

Köszönöm. 

 

Niedermayer Miklósné: a testületi ülés első két napirendi pontját a jegyző úr készítette elő, ő írta a 

Gábor Csaba ügyhöz tartozó előterjesztést, és ő döntött arról, hogy a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalja. Továbbítom a jegyző úrnak a kérdést. 

 

 

1. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház külterület 087/16; 087/10 

hrsz.-ok) 
 

A napirendi pont előadója:  Tóth Sándor elnök 
 

Tóth Sándor: elmondja, hogy ahhoz, hogy erre a területre a külterületből belterületbe vonás 

megtörténhessen, a testületnek el kell fogadnia. Szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot. 
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35/2014. (VI.05.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Belterületbe vonás 

kérelmét (Veresegyház külterület 087/16; 087/10 hrsz.-ok), és javasolja a Képviselő-

testületnek is elfogadásra.  
 

Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás 

 

2. napirendi pont:  
 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város közigazgatási területén lévő közterület elnevezése 
 

A napirendi pont előadója:  Jovanovic Dragutin csoportvezető 
 

Jovanovic Dragutin: a Ligetek térségének a házszám átfogó felülvizsgálata vált szükségessé. Szükség 

van bizonyos utcáknak és közöknek az új elnevezésére és szakaszolására azért, hogy 

követhető legyen a házszámozás. Ezek a következők: Kálmán Imre utca, ami korábban 

Etűd utca volt, Kálmán Imre köz, Lisznyai Szabó Gábor köz, Fényes Szabolcs utca, 

Huszka Jenő utca, Fészekrakó köz, Liszt Ferenc utca, és három kis köz, amelyek 

hangszer nevét kapnák. 

Ismerteti az előterjesztést, mellékleteken bemutatja az utcákat. 

 

Tóth Sándor: a házszámokat a tulajdonosok intézik? 

 

Jovanovic Dragutin: Van egy rendeletünk, amelyben részletesen le van írva. Mivel nem a lakosok 

hibájából történik, hanem hivatalból induló rendezés lesz, ezért mindenben segíteni 

fogjuk a lakosokat. Megkeressük a közműszolgáltatókat és a Földhivatalt is. 

Amennyiben a címre cég van bejelentve, akkor a cégbíróság ingyen bejegyzi az 

átvezetést, viszont a társasági szerződést módosítani kell, ami plusz költséget jelent, 

erre keressük a megoldást. 

 

Niedermayer Miklósné: az idei három választás elég rövid időre behatárolja az időt, amikor ezt lehet 

rendezni. 

 

Jovanovic Dragutin: a munka technikai részének végrehajtása folyamatban van. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 

36/2014. (VI.05.) ÜB határozat 

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

közigazgatási területén lévő közterület elnevezése, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 
 

Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás 

 

 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 15:31 órakor bezárja. 
 

kmf. 

 

 

  Tóth Sándor       Ozsvár Zsanett  
       elnök             jegyzőkönyvvezető 


