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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.02.20-án 18:00 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, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető,  

 Brummel Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

Meghívott: Móré László, Nagy József Attila, Kovács Zsuzsanna, Dr. Rocskai János, Dr. Csécsyné 

Dr. Drótos Edina, Bobál Imréné 

 

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

Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 5 fővel határozatképes, valamint a Művelődési, Ifjúsági, 

Informatikai és Sport bizottság 2 fővel határozat-képtelen. Hat napirendi pontot javasol. A 

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

elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének   Nagy István 

elfogadása         elnök 

 

2.) Saját bevételek 2015-16-17-re vonatkozóan     Nagy István 

elnök 

 

3.) Az 1/2002. (II. 06.) ÖR. számú az önkormányzati tulajdonban álló  Nagy István 

lakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítása    elnök 

 

4.) A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása   Nagy István 

Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása   elnök 

 

5.) A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően   Nagy István 

Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló    elnök 

elfogadása (Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke  

beszámolója) 

 

6.) Veresegyház története 1945-től napjainkig c. könyv megírására   Nagy István 

vonatkozó szerződés módosítása       elnök 

 

 



1.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

elfogadása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

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

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az egységes kormány funkciók alapján 

tervezték meg a költségvetést. A működési célú támogatások államháztartáson belülről az 

809 millió, a közhatalmi bevételek 3,8 milliárd, a magas adóbevétel a város működéséhez 

biztos alapot jelent. A működési célú átvett pénzeszköz 150 millió forint (adott kölcsönök 

visszatérülése). A finanszírozási bevétel 824 millió forint, 150 millió Dr. Kéri Józseftől, 180 millió 

folyószámlahitel, 150 millió a Takarékszövetkezettől, a fennmaradó az előző évi 

pénzmaradvány. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 millió forint útközműből, a 

kiadások fedezésére 1,2 milliárd fejlesztési hitel 10évre került tervezésre. A bevételi összeg 

8.751 millió forintra jön ki. A hitelek döntő többségét a Magyar Állam átvállalja, ezért a 

táblákban az Önkormányzatnál maradó hitelbe kerültek felvezetésre. A beruházási kiadások 

3,5 milliárd forint. 

 

Dr. Rocskai János: A klasszikus gondolat, hogy a város többre törekszik, mint a várható 

bevétele. Az összes beruházás ind okolt, a jövőre vonatkozóan előre vetít egy likviditási 

feszültséget. Felívja a figyelmet a fejlesztések szelektálására. 

 

Pásztor Béla: A város közeledik ahhoz, hogy a szükségszerű kiadások csökkennek, ennek oka, 

hogy 2015-ben befejeződnek az útépítések, a másik tétel az iskolaépítés, amely több mint 600 

millió forintot jelent. Meg kel ragadni az ingatlanvásárlási lehetőségeket. A bérlakás program 

felosztotta a feszültséget, ahol a végrehajtó viszi a házat, ezeket fel kell oldani. Az 

adóbevételek biztosítottak 2015-ben is. Ha hitelt kap az Önkormányzat, akkor a város 10 évig 

eltolhatja, amivel a növekményt tökéletesen tudja kezelni. A költségvetésben megközelítőleg 

150 millió forint van, amelyet a város maga vállal szociális feladatokra. A város 55 embert 

foglalkoztat a saját költségére. A közfoglalkoztatást az állam valószínűleg átvállalja. 

 

Dr. Rocskai János: A rendelettervezetben való anyagok megegyeznek a valósággal. A 

ciklusprogram túlnyúlik 2014-en. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

16/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Veresegyház Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a rendelet elfogadása után az Önkormányzat 

indítsa meg a hitelkérelmet az állam felé a célok 

mielőbbi elérése érdekében 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Saját bevételek 2015-16-17-re vonatkozóan 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

17/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Saját bevételek 2015-16-17-re 



vonatkozóan című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Az 1/2002. (II. 06.) ÖR. számú az önkormányzati tulajdonban álló 

lakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

18/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Az 1/2002. (II. 06.) ÖR. számú az 

önkormányzati tulajdonban álló lakások 

bérbeadásáról szóló rendelet módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Új települések kívánnak csatlakozni a 

társuláshoz. 

 

Pásztor Béla: Negatív vonzata nincs a betársulásnak. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

19/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási 

megállapodása módosításának jóváhagyása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

5.) 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  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Mádi Csaba: A beszámoló sok jogos költséget felsorol, de kihagyta az Önkormányzati 

támogatás felhasználásából a beszámolót. Mi a valós egyenlege, tehát mibe kerül az 

Önkormányzatnak a medvék ápolása? 

 



Nagy István: 20 millió forint tiszta bevételt jelent, a támogatás elszámolása hogyan történik? 

 

Pásztor Béla: Ezt a pénzt az ellátásért kapja (etetés, orvosi ellátás), a medveotthont az 

Önkormányzat dotálja. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

20/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Medveotthon és a Medveotthon 

Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 

2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása 

(Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke  

Beszámolója) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház története 1945-től napjainkig c. könyv megírására 

vonatkozó szerződés módosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

21/2014.(II.20.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Veresegyház története 1945-től 

napjainkig c. könyv megírására vonatkozó szerződés 

módosítása című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a megbízási díjak összege kerüljön csökkentésre 

5-5.000Ft-tal 

Határidő: 2014.02.20. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 19:23-kor bezárta. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

     jkv.  elnök 

 

 

Kmf 

 


