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

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.03.17-én 15:00 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

A hivatal részéről: Garai Tamás – jegyző, Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető, Jáger 

Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Brummel Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor – elnök, Harcos György, 

Szekszárdiné Bányai Katalin, Dr. Simon Edit, Bobál Imréné 

 
Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke szeretettel köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait, az 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 4 fővel, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 

fővel határozatképes. Tizenegy napirendi pontot javasol. A napirend elfogadására kéri a 

bizottsági tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.  

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) A Meseliget Bölcsőde 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a   Nagy István 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati elnök 

rendelet módosítása  

 

2.) Az Idősek Otthona 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális  Nagy István 

ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28) önkormányzati rendelet módosítása   elnök 

 

3.) „Virágos, tiszta porta 2014.” mozgalom meghirdetése     Nagy István 

          elnök 

 

4.) Beszámoló a folyó ingatlan értékesítésekről      Nagy István 

elnök 

 

5.) Erdőkivágási moratórium megkötése és kártérítési megállapodás  Nagy István 

14 magánszeméllyel (Vh. külterület 069/17 – 27 hrsz-ek)    elnök 

 

6.) Városi térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése  Nagy István 

          elnök 

 

7.) A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013(VI.19.) Önkormányzati   Nagy István 

rendelet módosítása         elnök 



 

8.) A Meseliget Bölcsőde 2013. évi működéséről szóló beszámoló    Nagy István 

           elnök 

 

9.) A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2013. évi    Nagy István 

munkájáról szóló beszámoló        elnök 

 

10.)  Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évre vonatkozó   Nagy István 

 Közbeszerzési tervének elfogadása       elnök 

 

11.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a Patak utca melletti    Nagy István 

területen (Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.)      elnök 

 

1.) A napirendi pont tárgya: A Meseliget Bölcsőde 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.)önkormányzati rendelet módosítása      

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Meseliget Bölcsődében egy helyen 

változik a térítési díj, mivel egy új só-szoba kerül kialakításra, az előterjesztés szerint több 

szolgáltatással. Javasolja az előterjesztés elfogadását. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság 

tagjait. 

 

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

alábbi határozatot: 

24/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A Meseliget Bölcsőde 2014. évi térítési 

díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati 

rendelet módosítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- az áremelés kerüljön megindokolásra 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

18/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága A Meseliget 

Bölcsőde 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. 

(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- az áremelés kerüljön megindokolásra 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 



2.) A napirendi pont tárgya: Az Idősek Otthona 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a 

szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28) önkormányzati rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az állami hozzájárulás mértékénél 

számelírás történt egy nullával, ennek javítását kéri. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az 

alábbi határozatot: 

25/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Az Idősek Otthona 2014. évi térítési 

díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 

10/2006. (VI.28) önkormányzati rendelet módosítása 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- a hatodik oldalon összegbeli elírás történt, ami 

kerüljön módosításra 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

19/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága Az Idősek Otthona 

2014. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális 

ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28) önkormányzati 

rendelet módosítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a hatodik oldalon összegbeli elírás történt, ami 

kerüljön módosításra 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: „Virágos, tiszta porta 2014.” mozgalom meghirdetése 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Garai Tamás: A módosítás lényege, hogy ne decemberben kerüljenek átadásra a díjak, hanem 

egy ünnephez kapcsolódva. Az idő rövidítése miatt kevesebb idő van a porták felderítésére. 

Javaslatot tettek, hogy egy ötfős bizottság járja végig a várost, amelyből három képviselő, két fő 

pedig külsős tag. 

 



Szekszárdiné Bányai Katalin: Azt javasolja, hogy minden körzetben a helyi képviselő járja végig a 

területét. Javasolja, hogy a GAMESZ-ból a főkertész is legyen a bíráló bizottság tagjai között. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az 

alábbi határozatot: 

26/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a „Virágos, tiszta porta 2014.” mozgalom 

meghirdetése című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

20/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a „Virágos, tiszta 

porta 2014.” mozgalom meghirdetése című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

4.) A napirendi pont tárgya: Beszámoló a folyó ingatlan értékesítésekről 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A vásárolt és az eladott ingatlanok értéke 

között 50 millió forint eltérés van. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

27/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Beszámoló a folyó ingatlan 

értékesítésekről című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igennel és egy tartózkodással elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

21/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a Beszámoló a folyó 

ingatlan értékesítésekről című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Erdőkivágási moratórium megkötése és kártérítési megállapodás   

14 magánszeméllyel (Vh. külterület 069/17 – 27 hrsz-ek)  

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztésben említett területen erdő 

található, amelyre megállapodást kötött az Önkormányzat a tulajdonosokkal, hogy 30 évig nem 

vághatják ki a fákat, zajvédelmi szempontból. Az előterjesztésben szerepel továbbá a 

kompenzálás is. 

 

Nagy István: Javasolja az előterjesztés elfogadását. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

28/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Erdőkivágási moratórium megkötése 

és kártérítési megállapodás 14 magánszeméllyel 

(Vh. külterület 069/17 – 27 hrsz-ek)című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a pénzügyi fedezet kerüljön bele az 

előterjesztésbe 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Városi térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Emlékezteti a bizottságot, hogy az előző 

ciklusban már felmerült az igény, hogy a játszótéri rongálások miatt szükséges a rendszer 

beüzemeltetése. Javasolja, hogy a játszótereknél is települjön a rendszer. Szavazásra kéri a 

Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

29/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városi térfigyelő és rendszámfelismerő 

kamerarendszer fejlesztése című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 



Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igennel és egy tartózkodással elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

22/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a Városi térfigyelő 

és rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

7.) A napirendi pont tárgya: A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013(VI.19.) Önkormányzati 

rendelet módosítása 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Nagy Istvánt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: A Zöld Híd Kft. felkereste az Önkormányzatot, hogy nem tudja teljesíteni az üdülő 

ingatlanok kedvezményes díját. Mivel a törvény lehetőséget ad, ezért az Önkormányzat bele 

veheti a rendeletbe. Mivel nincs ármegállapítási joga a testületnek, ezért a mindenkori díj 50%-

áról van szó. Az ingatlantulajdonos közüzemi számlákkal igazolnia kell, hogy ténylegesen nem 

lakott az ingatlanon. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

30/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A hulladékgazdálkodásról szóló 

21/2013(VI.19.) Önkormányzati rendelet módosítása 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igennel és egy tartózkodással elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

23/2014.(III.17.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági 

  határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága A 

hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013(VI.19.) 

Önkormányzati rendelet módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 



 

Több hozzászólás nem lévén Tóth Sándor köszöni a részvételt, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 

Bizottsági ülést 16:46-kor bezárta. 

 

8.) A napirendi pont tárgya: A Meseliget Bölcsőde 2013. évi működéséről szóló beszámoló 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A normatíva 2009. óta nem növekedett.  

 

Jáger Ágnes: A 130 férőhelyes bölcsődére csak 54 főre kap az intézmény állami támogatást, 

amely visszafizetési kötelezettséget jelent, megközelítőleg 7 millió forintot. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

31/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A Meseliget Bölcsőde 2013. évi 

működéséről szóló beszámoló című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

9.) A napirendi pont tárgya: A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2013. évi 

munkájáról szóló beszámoló 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság 

tagjait.  

 

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

határozatot: 

32/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A Veresegyház Városi Önkormányzat 

Idősek Otthona 2013. évi munkájáról szóló 

beszámoló című előterjesztést elfogadta és javasolja 

a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

10.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évre vonatkozó 

Közbeszerzési tervének elfogadása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Cserháti Ferenc: A közbeszerzési terv a költségvetés elfogadásával kezdődött, hogy mekkora 

keret került biztosításra. A terv bármikor módosítható, illetve új tétellel kiegészíthető, vagy 

kiemelhető. A közbeszerzési terv bíráló bizottságát külön kell kijelölni. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügy Bizottság tagjait. 

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

határozatot: 

33/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Veresegyház Város Önkormányzata 

2014. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének 

elfogadása című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a határidő módosuljon 2014-re 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

11.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a Patak utca melletti területen 

(Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A tulajdonos az Önkormányzattól vásárolta 

meg a területet. A terület közművesítése befejeződött, az ingatlan olyan áron kerül beszerzésre, 

mint amilyenen az Önkormányzat eladta. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

34/2014.(III.17.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a 

Patak utca melletti területen (Veresegyház 

belterület 2549/6 hrsz.) című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a határozati javaslat bővüljön ki a fedezet 

megjelöléssel, és a továbbiakban az 

ingatlanvásárlásnál a határozati javaslatokba 

kerüljön be a forrásmegjelölés 

Határidő: 2014.03.17. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 18:05-kor bezárta. 

 

 

     Tóth Sándor Nagy István 

 elnök  elnök 

 

 

 

Brummel Nikoletta 

jkv. 
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