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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.04.04-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, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Brummel 

Nikoletta- jegyzőkönyv – vezető 

 

Meghívottak: 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. Öt napirendi pontot javasol. A 

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

elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) CBA-beruházással összefüggő telekalakítások és csereszerződések  Nagy István  

Veresegyház 087/15, /17, /18 és /19 hrsz.-ok, volt „TSZ-tanya”)   elnök 

 

2.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a volt Tsz-tanya területén   Nagy István 

(Veresegyház külterület 087/10 hrsz.)      elnök 

 

3.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások Mogyoródi utca 9.   Nagy István 

(Veresegyház, 3539 és 3540/1 hrsz.-ok)      elnök 

 

4.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Patak utca melletti területen   Nagy István 

(Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.)      elnök 

 

5.) Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos többletkiadások   Nagy István 

finanszírozása         elnök 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: CBA-beruházással összefüggő telekalakítások és csereszerződések 

Veresegyház 087/15, /17, /18 és /19 hrsz.-ok, volt „TSZ-tanya”) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Abban a térségben körforgalom épül, 

ezért szükséges az ingatlancsere. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 



39/2014.(IV.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a CBA-beruházással összefüggő 

telekalakítások és csereszerződések Veresegyház 

087/15, /17, /18 és /19 hrsz.-ok, volt „TSZ-tanya”)  

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.04.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a volt Tsz-tanya területén 

(Veresegyház külterület 087/10 hrsz.) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az öntöde épületéről van szó, a mérete 

megfelel, hogy sportolási lehetőségek kialakításra kerüljenek az ingatlanban. Az ingatlanvásárlás 

összege 120 millió forint. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

40/2014.(IV.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a 

volt Tsz-tanya területén (Veresegyház külterület 

087/10 hrsz.) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.04.04. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások Mogyoródi utca 9. 

(Veresegyház, 3539 és 3540/1 hrsz.-ok) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  A leendő termál építkezés miatt és az 

iskola parkolási lehetőségének bővítése miatt célszerű a vásárlás. Szavazásra kéri a bizottság 

tagjait. 

 

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

határozatot: 

41/2014.(IV.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások 

Mogyoródi utca 9. (Veresegyház, 3539 és 3540/1 

hrsz.-ok) című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.04.04. 

  Felelős: Nagy István elnök 

 

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

(Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Pár éve magánszemély vásárolta meg, de 

nem tudta hasznosítani a célja számára, ezért felajánlotta az Önkormányzatnak.  



Pásztor Béla: Lovardát akart rá építeni, de nem volt elég fedezete e fejlesztésre. A terület kettő 

hektár nagyságú. A terület elhanyagolt volt, amelyet helyreállított és körbekerített az új 

tulajdonos.  

 

Jáger Ágnes: Felhívja a bizottság figyelmét, hogy 500 millió forint került tervezésre az 

ingatlanvásárlásra, de az összeg fele már felhasználásra került. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

42/2014.(IV.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás 

Patak utca melletti területen (Veresegyház 

belterület 2549/6 hrsz.) című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.04.04. 

  Felelős: Nagy István elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos többletkiadások  

finanszírozása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az országgyűlési választás költségeit nem 

fedezi a támogatás, mivel 1.340.000 Ft-tal meghaladják a kiadások. Szavazásra kéri a bizottság 

tagjait. 

 

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

határozatot: 

43/2014.(IV.04.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Országgyűlési képviselők választásával 

kapcsolatos többletkiadások finanszírozása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.04.04. 

  Felelős: Nagy István elnök 

 

 

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

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

     jkv.  elnök 

 

 

Kmf 

 


