Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2014. április 28.

Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.04.28-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: Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető, Jáger Ágnes – pénzügyi
osztályvezető, Brummel Nikoletta – jegyzőkönyv-vezető
Meghívottak: Gáncs Gábor, Bobál Imréné
Nagy István szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 5 fővel határozatképes. Tizenegy napirendi pontot
javasol, továbbá indítványozza, hogy hogy plusz egy napirendi pontot tárgyaljon a bizottság.
A napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a napirendet.
Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013.(II.16.) számú költségvetési
rendeletének módosítása, előirányzat-módosítás 2013. december 31-ei
időponttal

Nagy István
elnök

2.) A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Nagy István
elnök

3.) A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása

Nagy István
elnök

4.) A 2013. évi vagyonkezelői tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Nagy István
elnök

5.) Az ÁSZ vizsgálata alapján készített tájékoztatók

Nagy István
elnök

6.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/34 hrsz.)

Nagy István
elnök

7.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Petőfi utca 21. (Veresegyház 734 hrsz.) Nagy István
elnök
8.) Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásának kérelme (Veresegyház 221/2 hrsz.)

Nagy István
elnök

9.) „Veresegyház, Budapesti út- Könyves Kálmán utcai körforgalom
és autóbuszöblök kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás

Nagy István
elnök

megindítása
10.) „Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel 1,2 milliárd Ft értékben”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Nagy István
elnök

11.) „ A református ravatalozó épületbővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása

Nagy István
elnök

12.) A Katonai Hagyományőrző egyesület támogatása

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013.(II.16.) számú
költségvetési rendeletének módosítása, előirányzat-módosítás 2013. december 31-ei
időponttal
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
49/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Veresegyház Város
Önkormányzatának 2/2013.(II.16.) számú
költségvetési rendeletének módosítása,
előirányzat-módosítás 2013. december 31-ei
időponttal című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
2.) A napirendi pont tárgya: A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az idei 2014.02.28-ai konszolidáció nem
szerepel az előterjesztésben. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
50/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága A 2013. évi költségvetési beszámoló
elfogadása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
3.) A napirendi pont tárgya: A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Varga Imréné: Az útépítésnél a belső ellenőr javasolja, a szigorúbb nyilvántartási módot.
Cserháti Ferenc: A nyilvántartás szigorításra került, az Önkormányzat már csak közbeszerzés
útján vásárol követ.
Varga Imréné: A támogatásnál a belső ellenőr kéri az azonnal elszámolást.

Jáger Ágnes: A támogatások folyamatos elszámolás alatt vannak, de minden tételét nem
tudják pontról pontra ellenőrizni.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
51/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló
elfogadása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
4.) A napirendi pont tárgya: A 2013. évi vagyonkezelői tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Cserháti Ferencet, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Cserháti Ferenc: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 2011-ben elfogadott és 2012-ben
hatályba lépett törvény szerint az Önkormányzat vagyonkezelésbe adta a működtetőnek az
ingatlanokat. A zárszámadással egy időben készül el a beszámoló, amely megmutatja az
átadásokkal kapcsolatos információkat. Az épületek megóvására szánt összeg a
beruházásokhoz nem hasonlítható. A kimutatott 55,6 millió forint alacsony a tényleges
ráfordítási igényhez képest.
Nagy István: A felújításokra ténylegesen többet kell fordítani.
Dr. Mádi Csaba: A legközelebbi beszámolóba javasolja, hogy kerüljön feltüntetésre a
karbantartandó épület, a munka megnevezése, valamint a munka várható költsége.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
52/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága A 2013. évi vagyonkezelői
tevékenységről szóló beszámoló elfogadása című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
5.) A napirendi pont tárgya: Az ÁSZ vizsgálata alapján készített tájékoztatók
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Misszióval kapcsolatosan volt róla szó,
hogy végelszámolás alatt van a VÉP-el együtt. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
53/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága Az ÁSZ vizsgálata alapján készített
tájékoztatók című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
6.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/34 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az adott ingatlan a meggyes területén
van 386 négyzetméter, 115.800Ft értékű. A terület igazodik a város többi területéhez.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
54/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Felajánlott földterület megvétele
(Veresegyház 065/34 hrsz.) című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
7.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Petőfi utca 21.
(Veresegyház 734 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Természetben a Petőfi utca 21-ben
található az ingatlan, melynek értéke 13.9 millió forint. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
55/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás
Petőfi utca 21. (Veresegyház 734 hrsz.) című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
8.) A napirendi pont tárgya: Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának kérelme (Veresegyház 221/2 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Bánóczi utca mögötti területről van
szó, ahol játszótér, vagy park célt szolgálna. Az Önkormányzat közcélra kéri az Államtól a
területet. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
56/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Magyar Állam tulajdonában lévő
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásának kérelme (Veresegyház 221/2 hrsz.)című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
9.) A napirendi pont tárgya: „Veresegyház, Budapesti út- Könyves Kálmán utcai körforgalom
és autóbuszöblök kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Célszerű kivitelezni akkor, amikor a közút
felújítása megtörténik. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
57/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a „Veresegyház, Budapesti út-

Könyves Kálmán utcai körforgalom és
autóbuszöblök kivitelezése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta
és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
10.) A napirendi pont tárgya: „Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel 1,2 milliárd Ft
értékben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A pénzügyi bizottság az elmúlt évben
szorgalmazta a közbeszerzést.
Jáger Ágnes: Az ügylet akkor megy végbe, ha a kormányzati engedélyt megkapja az
Önkormányzat, ez két hónap. Erre nincs semmi féle előzetes információ, az eredmény csak az
eljárás lefolytatása után derül ki.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
58/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága „Hosszúlejáratú fejlesztési célú
hitelfelvétel 1,2 milliárd Ft értékben” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
11.) A napirendi pont tárgya: „ A református ravatalozó épületbővítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A két ravatalozót ismeri, de a Katolikus
ravatalozó rosszabb állapotban van, mint a reformátusé.
Cserháti Ferenc: A katolikus temetőben több a temetés, mivel köztetetői feladatokat lát el. A
tavalyi évben elkezdődött a temető kerítésének megépítése, és felvetődött, hogy a
temetőhöz kapcsolódó munkák kerüljenek elvégzésre. Az építési engedély áprilisban lejárt. Új
közbeszerzés szükséges a munkálatok befejezéséhez. A katolikus ravatalozónál teljes átépítés
válik szükségessé.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
59/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága „ A református ravatalozó
épületbővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
12.) A napirendi pont tárgya: Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Franciaországba hívták őket, mivel elég
nomád körülmények között laknak ilyenkor és kölcsön szoktak kérni sátrakat, ezért gondolták,
hogy beszereznek sajátokat is. A sátrakat Szlovákiában készítenék 5darabot,
50.000Ft/darabáron. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
60/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Katonai Hagyományőrző Egyesület
támogatása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.04.28.
Felelős: Nagy István elnök
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 19:05-kor bezárta.

Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető

Nagy István
elnök

Kmf

