
Veresegyház Város  

Önkormányzata       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

P é n z ü g y i  B i z o t t s á g i  ülés 

  2 0 1 4 .  f e b r u á r  4 .      

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.02.04-én 18:00 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István - elnök, Szénás Zsoltné, Harcos György, Dr. Mádi Csaba 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla - polgármester, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető,  

 Brummel Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

Meghívott: Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina, Bobál Imréné, Gáncs Gábor 

 

Nagy István szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Hat napirendi pontot javasol, továbbá 

indítványozza a napirendi pontok felcserélt tárgyalását. A napirend elfogadására kéri a 

bizottsági tagokat. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Döntés a 2014. évi adósságátvállalás ügyében     Nagy István 

elnök 

 

2.)  Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. I.”   Nagy István 

 elnevezésű kötvény teljes törlése       elnök 

 

3.)  Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. II.”   Nagy István 

 elnevezésű kötvény teljes törlése       elnök 

 

4.) Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. III.”   Nagy István 

     elnevezésű kötvény teljes törlése       elnök 

 

5.) Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése   Nagy István 

elnök 

 6.)  Együttműködési megállapodás a reformáció kezdetének 2017. évi  Nagy István 

    500. évfordulójára rendezendő ünnepségsorozat előkészítésére  elnök  

 

1.) A napirendi pont tárgya: Döntés a 2014. évi adósságátvállalás ügyében 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az adósságátvállalás zajlik, ezért külön 

határozatokat kell hoznia az Önkormányzatnak, hogy ebben részt tudjon venni. 

 



Nagy István: Az előző évben a város adósságának 40%-át vállalta át az állam az 

adósságkonszolidációban, ami az előterjesztésben részletes felsorolásra került. Szavazásra kéri a 

bizottság tagjait. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

8/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Döntés a 2014. évi adósságátvállalás 

ügyében című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. I.”   

elnevezésű kötvény teljes törlése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jáger Ágnes: Az adósságátvállalás következtében a kötvények törlésre kerülnek. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

9/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Az adósságkonszolidációval érintett 

„Veresegyház 2028. I.” elnevezésű kötvény teljes 

törlése című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 
Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. II.”   

elnevezésű kötvény teljes törlése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ismételten adósságátvállalás miatt kerül 

törlésre a kötvény. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

10/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Az adósságkonszolidációval érintett 

„Veresegyház 2028. II.” elnevezésű kötvény teljes 

törlése című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 
Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. III.”   

elnevezésű kötvény teljes törlése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ismételten adósságátvállalás miatt kerül 

törlésre a kötvény, más számadatokkal. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 



 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

11/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Az adósságkonszolidációval érintett 

„Veresegyház 2028. III.” elnevezésű kötvény teljes 

törlése című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 
Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A központi költségvetés hatálybalépését 

követő 45 napon belül a Polgármester a testület elé terjeszti a költségvetést. A szűkös határidő 

miatt nem készült még el a végleges anyag. Az alapvető változást az államháztartási törvény 

okozta, amely a fogalmakat átalakította. Ebben a költségvetésben minden adat szerepel, némi 

átsorolással. Csatolásra kerültek a beruházok, a hitelek, az intézmények költségvetései. A 

bevételek közé kerültek a működési célú bevételek államháztartáson belülre, a kölcsön 

visszatérülés is betervezésre került, ennek összege 700 millió forint. A közhatalmi bevételek 

döntőtöbbségét a helyi adóbevételek alkotják. A működési bevételek közt a bérleti díj és az ÁFA 

szerepel. A finanszírozási műveletek döntő többsége az Önkormányzatnál képződött. 

Folyószámlahitel is betervezésre került. Tavaly 97 millió forint folyt be ingatlanértékesítésből, 42 

millió pályázati bevétel, 34 millió útközmű bevétel. A dologi kiadások tartalmazzák a 

kamatkiadásokat is. Esélyegyenlőségi alap került beépítésre 2 millió forint értékben az idei 

költségvetésben. 12 millió forint került tervezésre különféle programok támogatására.  

 

Nagy István: Felhívja a figyelmet, hogy szükséges a felújításokra is tervezni. A jelenlegi 

költségvetésben már betervezésre kerül egy összeg felújításra, de javasolja a ráfordítás 

növelését. 

 

Pásztor Béla: 143 millió forint került felújításra, jelenleg nem gondolja az összeg növelését. Az 

ingatlanértékesítési tárgyalások alapján 100-150 millió forint ingatlanbevétele várható, ezen felül 

nem számítanak ilyen jellegű bevételre. Az általános iskola bővítése a napokban dől el, hogy az 

Önkormányzat megkapja-e a 400 millió forint igényelt összeget. A kiadásokban vélhetően a 

strand építésre valószínűleg nem kell annyi pénz kifizetni. Bevételben bizonytalan tényezők 

szerepelnek. 

 

Nagy István: A sportcsarnokkal kapcsolatban mi várható? 

 

Pásztor Béla: Két lehetőség van, jelenleg a CBA épülete kerül átalakításra 300 négyzetméter, ez 

idén nem kerülhet szóba. A másik elehetőség a volt a TSZ tanyán várható, ez 40x20-as 

küzdőtérrel rendelkező csarnok, amely szerkezete a hetvenes években épült, amely elég stabil 

szerkezet. Továbbá a sportpályán. A gimnáziumi tanítás 2015-ben megkezdődik, ezért erre a 

célra is kell tervezni, de ez nem azt jeleni, hogy 20 osztálytermet addigra fel kell építeni. 

 

Jáger Ágnes: Sok igény merült már fel, de a források még nem kerültek megnevezésre. 

 

Nagy István: Javasolja, hogy az előterjesztést támogassa a pénzügyi bizottság, valamint kerüljön 

csökkentésre az ingatlan értékesítés mérséklésének az összege. Ez egy előzetes munkaanyag, 

amelyhez az észrevételeket a képviselők tegyék meg. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

12/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Veresegyház Város Önkormányzata 



2014. évi költségvetése című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- javasolja az ingatlanértékesítések összegének a 

mérséklését 
- a testület az előzetes munkaanyaghoz 

kapcsolódó észrevételeket tegye meg 
 

Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Együttműködési megállapodás a reformáció kezdetének 2017. évi    

500. évfordulójára rendezendő ünnepségsorozat előkészítésére 

  A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Mádi Csaba: Javasolja, hogy a projekt elkészül, akkor szerepeltessék a teljes értéket. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

13/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Együttműködési megállapodás a 

reformáció kezdetének 2017. évi 500. évfordulójára 

rendezendő ünnepségsorozat előkészítésére című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 19:20-kor bezárta. 

 

 

 Brummel Nikoletta Nagy István 

 jkv. elnök 

 

 

 

Kmf 

 


