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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.03.04-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, Jáger Ágnes – pénzügyi 

osztályvezető, Brummel Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

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

Megállapítja, hogy a Pénzügyi 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.)    Területértékesítés új beruházás megvalósításához (Veresegyház  Nagy István 

   9617/155. hrsz. Gerbera utcai iparterület)      elnök 

2.) Ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kérelméről szóló képviselő-  Nagy István 

testületi határozatok aktualizálása (Veresegyház, Fő út 160., 0116   elnök 

0117/2 hrsz-ok PEFÉM) 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Területértékesítés új beruházás megvalósításához (Veresegyház 

      9617/155. hrsz. Gerbera utcai iparterület) 

      A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztésben szereplő területet hat 

méterrel szükséges bővíteni, a további költségek a céget terhelik. 

 

Pásztor Béla: A cél szállít a két GE-nél, újlengyeli a cég, ami tisztességesen helyt áll. Ha bővül a 

telephely, akkor nem kell máshol szervízeltetni a gépjárműveket. Az iparterületen az 

Önkormányzat 5.000Ft/nm áron értékesíti a területet. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

22/2014.(III.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Területértékesítés új beruházás 

megvalósításához (Veresegyház 9617/155. hrsz. 



Gerbera utcai iparterület) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kérelméről szóló 

képviselőtestületi határozatok aktualizálása (Veresegyház, Fő út 160., 0116, 0117/2 hrsz-ok 

PEFÉM) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Több alkalommal kérte az Önkormányzat, 

hogy legyen a város tulajdona. Az átvállalt teher értéke kisebb, mint az ingatlan értéke. 

 

Pásztor Béla: A múlt hét végén megkapta az önkormányzat az MNV levelét, amelyet rövid 

határidőn belül meg kell válaszolni. A könyvvizsgálóval hosszú éveken át folyt a tárgyalás a 

békés megoldás érdekében, hogy az Önkormányzat átveszi az ingatlant.  Amikortól az MNV 

tulajdonba vette akkortól az Önkormányzat őriztette a telket. A terület 2,3 hektárnyi terület a GE-

vel szemben. Veszélyes hulladék valószínűleg nem található rajta. A határozat lényege, hogy az 

állam felé biztosítjuk, ahogy minden tartozást és járulékot átvállal az Önkormányzat. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

23/2014.(III.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adás kérelméről szóló képviselő-testületi határozatok 

aktualizálása (Veresegyház, Fő út 160., 0116 ,0117/2 

hrsz-ok PEFÉM) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

  

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 07:48-kor bezárta. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

     jkv.  elnök 

 

 

Kmf 

 


