Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2014. május 19.

Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.05.19-én 18:00 órakor
kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István - elnök, Szénás Zsoltné, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné
A hivatal részéről: Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Brummel Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Bobál Imréné, Szalontai Boldizsár
Nagy István szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 4 fővel határozatképes. Négy napirendi pontot
javasol, továbbá két napirendi pont felvételét javasolja. A napirend elfogadására kéri a
bizottsági tagokat. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet.
Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) 45/2014. (IV.4.) Kt. számú határozat módosítása
(CBA beruházás területigényének biztosítása)

Nagy István
elnök

2.) A Veresegyházi Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása

Nagy István
elnök

3.) Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány támogatása a Veresegyházi Rendőrőrs részére beszerzésre
kerülő rendőrségi járőr autó vásárlásához

Nagy István
elnök

4.) „Veresi Hagyományok Házának létrehozása” című pályázathoz
önrész biztosítása – Norvég Alap

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: 45/2014. (IV.4.) Kt. számú határozat módosítása (CBA beruházás
területigényének biztosítása)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az Önkormányzat többlet területet ad
el a CBA részére. Az alapvető ok, hogy nem kell annyi engedélyt beszerezni, ezért gyorsabb
az ügyintézés menete. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
65/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a 45/2014. (IV.4.) Kt. számú határozat
módosítása (CBA beruházás területigényének
biztosítása) című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.

Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök
2.) A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A felügyelőbizottság már tárgyalta és
elfogadta.
Dr. Mádi Csaba: A 2014. évi üzleti (likviditási) terv sem üzleti terv, hanem csak számokkal való
alátámasztás. A Kft. három forrásból szerzi a jövedelmét: a szennyvíz, termálvíz valamint a
projektvezetés más vállalkozóknál. A 2013. évről szóló szöveges beszámoló hiányzik, illetve
nem készült el.
Jáger Ágnes: A felügyelő bizottság nem helyettesíti a képviselő testületet. Az Önkormányzat
hozta létre a Városfejlesztő Kft-t. A bizottságnak joga van tájékoztató adatokat,
beszámolókat kérni.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
66/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága A Veresegyházi Városfejlesztési Kft.
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló,
valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
című előterjesztést elfogadta és javasolja a
képviselő testületnek elfogadásra a következő
kiegészítéssel:
- a pénzügyi bizottság az előterjesztést akkora
támogatja, ha a következő kérdésekre választ
kap:
o a bizottság hiányolja a 2013. évről szóló
szöveges beszámolót, amelyet az
ügyvezető igazgató élő szóban
előterjeszthet a képviselői testületi
ülésen
o az
üzleti
terv
szerepel
az
előterjesztésben, az üzleti terv a
likviditási tervhez fűzött magyarázat
elnevezés alatt található, amelynek
tartalmát
tekintve
felsorolt
tevékenységek első és harmadik
csoportjában
a
megkötött
szerződéseket
illetően
bővebb
tájékoztatást
kérnek
a
második
tevékenységi kör kapcsán pedig
bővebben az üzleti környezetről
illetőleg a tervezett bevétel elérését
biztosító lépésekről
o a pénzügyi adatok, likviditási terv,
mérleg stb. rendben van
Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök
3.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően
Közhasznú Alapítvány támogatása a Veresegyházi Rendőrőrs részére beszerzésre kerülő
rendőrségi járőr autó vásárlásához
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 2013-ban az Önkormányzat már adott
támogatást gépjármű beszerzésre, és a 2014-es évben is kaptak már támogatást.

Jáger Ágnes: A közbiztonsági alapítvány részére 1,5 millió forint került tervezésre, és ezt a
tervezett összegen felül kéri.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
67/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a Veresegyház és Környéke
Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány támogatása a Veresegyházi
Rendőrőrs részére beszerzésre kerülő rendőrségi
járőr autó vásárlásához című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra a következő kiegészítéssel:
- kerüljön törlésre az
előterjesztésből a
következő
mondat:
„Az
Alapítványnak
jelenleg az önkormányzati támogatásokból
összegyűjtött 2.300.000. Ft áll a rendelkezésére
a gépjármű megvásárlásához, a teljes
vételárhoz
hiányzó
összeget
kérik
támogatásként az Önkormányzattól.”
- Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök

4.) A napirendi pont tárgya: „Veresi Hagyományok Házának létrehozása” című pályázathoz
önrész biztosítása – Norvég Alap
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A támogatása 95%-os, 5% önrészt kell az
Önkormányzatnak finanszíroznia. Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
68/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a „Veresi Hagyományok Házának
létrehozása” című pályázathoz önrész biztosítása –
Norvég Alap című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök
5.) A napirendi pont tárgya: A köztisztviselők, valamint az önkormányzati fenntartásban lévő
technikai dolgozók béremelése
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: A pénzügyi osztály rengeteg kimutatást készített már. A Gamesz és az
Önkormányzat pénzügyi dolgozói között igen magas van a Gamesz részéről. A béreket
szinkronba kell hozni, illetve egységesíteni.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
69/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága A köztisztviselők valamint az
Önkormányzati fenntartásban lévő dolgozók
béremelése című előterjesztést elfogadta és

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a
következő kiegészítéssel:
- a pénzügyi bizottság tájékoztatást kér a
köztisztviselők illetve a közalkalmazottak
bérének az emeléséről.
Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök
6.) A napirendi pont tárgya: A köztisztviselők, valamint az önkormányzati fenntartásban lévő
technikai dolgozók béremelése
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: Nem csak a 71 fő ellátásáról van szó.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
70/2014.(V.19.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága Az Európai Parlament tagjainak
választásával
kapcsolatos
többletkiadások
finanszírozása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.05.19.
Felelős: Nagy István elnök
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 19:25-kor bezárta.

Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető

Nagy István
elnök

Kmf

