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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.02.11-én 07:30 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

Varga Imréné 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla - polgármester, Garai Tamás – jegyző, Cserháti Ferenc – 

beruházási osztályvezető Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető,  

 Brummel Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

Meghívott: Bobál Imréné 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Kettő napirendi pontot javasol. A 

napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési   Nagy István 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.  elnök 

      (I.31.) BM rendelet által meghatározott pályázati lehetőségen  

való indulás támogatása, az önerő biztosítása – Óvoda felújítási pályázat 

 

2.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 87. (Veresegyház 40 hrsz.)   Nagy István    

és ingatlanértékesítés Pacsirta utca 17. (Veresegyház 3514/9 hrsz.)  elnök 

 
 

1.) A napirendi pont tárgya: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési  

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet által 

meghatározott pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása – Óvoda 

felújítási pályázat 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A pályázatot mindenképp le kell adni, az 

önrésze 5 millió forint. Előző ülésen elhangzott, hogy a felújításokra többet kell fordítani, ezért 

javasolja az előterjesztést elfogadásra. 

 

Dr. Mádi Csaba: A tartalékkeretből van még? 

 

Jáger Ágnes: Igen, a tartalékkeretből még van, folyamatosan bővülnek, az igények ezért 

igyekszenek beépíteni még a költségvetésbe. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 



 

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

határozatot: 

14/2014.(II.11.) 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: 2014.02.11. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 87. (Veresegyház 40 hrsz.) 

és ingatlanértékesítés Pacsirta utca 17. (Veresegyház 3514/9 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Mádi Csaba: Az eladásnál 5.000Ft/nm, vételnél pedig 10.000Ft/nm. 

 

Pásztor Béla: Az ingatlant bírósági eljárás kapcsán vásárolta meg az Önkormányzat, a másiknál 

a Fő úti telken 3-4 ház elhelyezhető. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

15/2014.(II.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás 

Fő út 87. (Veresegyház 40 hrsz.) és 

ingatlanértékesítés Pacsirta utca 17. (Veresegyház 

3514/9 hrsz.) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.11. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 07:49-kor bezárta. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

     jkv.  elnök 

 

 

Kmf 

 


