
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 .  j ú n i u s  6 .      

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.06.06-án 07:30 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István - elnök, Szénás Zsoltné, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné, 

Harcos György 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető 

Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Brummel Nikoletta – jegyzőkönyv-

vezető 

 

Meghívottak: Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina 

 

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

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

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

elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Résztörlesztés határidejének módosítási kérelme (2/2014. (I. 21.) sz.   Nagy István 

 Kt.határozat)         elnök  

 

2.)   TP-Komplex Zrt.-től bérlakás vásárlása      Nagy István 

              elnök  

 

3.)  Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)   Nagy István 

           elnök 

 

4.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Pázmány utca 24.   Nagy István 

 (Veresegyház 730 hrsz.)          elnök 

 

5.) Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház külterület 087/16;   Nagy István 

       087/10 hrsz.-ok)         elnök 

 

6.) Küldetés az Emberérét Közhasznú alapítvány támogatása   Nagy István 

(Veresegyházi Baptista templom belső parkolójának leburkolása)  elnök 

 

7.) A Fabriczius József Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó    Nagy István 

eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   elnök 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Résztörlesztés határidejének módosítási kérelme (2/2014. (I. 21.) 

sz. Kt.határozat) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 



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

előterjesztésben szereplő összeg már befizetésre került. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

71/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Résztörlesztés határidejének 

módosítási kérelme (2/2014. (I. 21.) sz. 

Kt.határozat) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a képviselő testület későbbi időpontban 

hozzon döntést a kamat visszafizetésének az 

ügyében 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: TP-Komplex Zrt.-től bérlakás vásárlása  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A bérlakás program nagyon sikeres, sok 

jelentkező van. Az ingatlan 170 millió forintba kerül, így a lakók július 1-től be is költözhetnek. 

 

Pásztor Béla: A lakásokra összesen 94 igénylő volt. 

 

Jáger Ágnes: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a testület 500 millió forintot hagyott jóvá, ha 

most az Önkormányzat megveszi, akkor a mai tételeken kívül nem marad előirányzat több 

ingatlan vásárlásra. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

72/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a TP-Komplex Zrt.-től bérlakás vásárlása 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az ingatlan vételára 69.300Ft. 

Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

73/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 059/28 hrsz.) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Pázmány utca 24.  

(Veresegyház 730 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 



Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az ingatlan helyileg a Pázmány és a 

Petőfi utca sarkán található. A vételár 19.600.000Ft, az ingatlanon hitel van. Jelzi a pénzügyi 

bizottság felé, hogy a tartalékkeret kiürült. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

74/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás 

Pázmány utca 24. (Veresegyház 730 hrsz.)  című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- az ingatlan vásárlásra a költségvetésben 

biztosított összeg legyen a fedezet 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház külterület 087/16; 

       087/10 hrsz.-ok) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A TSZ tanya területén szükséges a 

belterületbe vonás. Az ottani fejlesztés szempontjából fontos a kérelem elfogadása. 

Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

75/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Belterületbe vonás kérelme 

(Veresegyház külterület 087/16; 087/10 hrsz.-ok) 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Küldetés az Emberérét Közhasznú alapítvány támogatása  

(Veresegyházi Baptista templom belső parkolójának leburkolása)  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A beruházás költsége 3,4 millió forint, 

amely magába foglalja a munkadíjat. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Szavazásra kéri 

a bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

76/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Küldetés az Emberérét Közhasznú 

alapítvány támogatása (Veresegyházi Baptista 

templom belső parkolójának leburkolása)című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

7.) A napirendi pont tárgya: A Fabriczius József Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó  

eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A tantermek berendezéséről van szó, a 

becsült összeg 24 millió forint. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 



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

határozatot: 

77/2014.(VI.06.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága A Fabriczius József Általános Iskola 

bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.06. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Pedagógus nap alkalmából a KLIK 

fenntartásában lévő helyi iskola dolgozói pénzjutalomban részesültek az Önkormányzattól. 

Továbbá kérdi, hogy a városban lévő technikai dolgozók és a köztisztviselők béremelésének 

az ügyében történt-e valami változás. 

 

Pásztor Béla: A Pünkösd alkalmas arra, hogy kidolgozásra kerüljön a metodika és a 

mennyiség. 

 
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 07:56-kor bezárta. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

         jegyzőkönyv-vezető  elnök 

 

 

Kmf 

 


