
Veresegyház Város  

Önkormányzata       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

  2 0 1 4 .  m á j u s  1 3 .      

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.05.13-án 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 

 

Meghívottak: Bobál Imréné 

 

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

Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 5 fővel határozatképes. Négy napirendi pontot 

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

egyhangúan elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, 6265 hrsz.)    Nagy István 

                  elnök 

 

2.)  Ingatlan művelési ágának megváltoztatása     Nagy István 

  (Veresegyház, 9617/127 hrsz.)       elnök 

 

3.)  Fizetési számlavezetés megváltoztatása, 600 m Ft keretösszegű   Nagy István 

 likvid-folyószámlahitel felvétel, 100 m Ft keretösszegű likvid hitel felvétel elnök 

 

4.)  Városfejlesztési célú (temetőbővítés) ingatlanvásárlás    Nagy István 

(Veresegyház, 291 hrsz.)        elnök 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, 6265 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Régebben a Revetek térségében sok 

ingatlant belterületté minősítettek, de nem minden tulajdonost értek el az átminősítéssel, amit 

most pótolnak. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

61/2014.(V.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Belterületté átminősítés kérelme 

(Veresegyház, 6265 hrsz.) című előterjesztést 



elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.05.13. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Ingatlan művelési ágának megváltoztatása  (Veresegyház, 

9617/127 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Egy cég bővítené a területét, ezért 

szükséges a művelési ág megváltoztatása, aminek a költségét a cég fedezi. Szavazásra kéri a 

bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

62/2014.(V.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása (Veresegyház, 9617/127 hrsz.) 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.05.13. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Fizetési számlavezetés megváltoztatása, 600 m Ft keretösszegű 

likvid-folyószámlahitel felvétel, 100 m Ft keretösszegű likvid hitel felvétel 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Jáger Ágnes: Igyekeztek a táblázatban összehasonlítani a legfontosabb tranzakciókat. A 

bankon kívüli átutalás tranzakciós díja eddig 0,04% volt, erre kedvezőbb ajánlat érkezett a 

K&H Banktól. Továbbra is szükséges az OTP számlákat üzemeltetni az ügyfeleknél lévő csekkek 

miatt, ezzel kiküszöbölhetőek a pénzügyi nehézségek. A szerződés rulírozó jellegű, ezért nem 

szükséges minden évben újítani a szerzést, de december 31-ig vissza kell fizetni a hitelt. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

63/2014.(V.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Fizetési számlavezetés 

megváltoztatása, 600 m Ft keretösszegű likvid-

folyószámlahitel felvétel, 100 m Ft keretösszegű 

likvid hitel felvétel című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.05.13. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú (temetőbővítés) ingatlanvásárlás 

(Veresegyház, 291 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A katolikus temető mögötti részről van 

szó. Korábban már több tulajdonos felkínálta eladásra a telkét az Önkormányzat részére. 

Jelenleg ez a rész egy elhanyagolt terület. 

 

Pásztor Béla: Célszerű az ingatlant megvenni a temető bővítése miatt, majd később egészen 

a Bánóczi utcáig. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 



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

határozatot: 

64/2014.(V.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú (temetőbővítés) 

ingatlanvásárlás (Veresegyház, 291 hrsz.) című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.05.13. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 07:52-kor bezárta. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

         jegyzőkönyv-vezető  elnök 

 

 

Kmf 

 


