
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  3 0 .      

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.06.30-án 07:30 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István - elnök, Szénás Zsoltné, Harcos György 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, 

Brummel Nikoletta – jegyzőkönyv-vezető 

 

Meghívott: Bobál Imréné 

 

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

Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 3 fővel határozatképes. Egy napirendi pontot javasol, 

továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy az Áthidaló hitel felvétele című előterjesztés törlésre 

került a napirendről. A napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 3 igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 4/2014.(II.24.) számú    Nagy István 

költségvetési rendeletének módosítása      elnök  

 

2.)  Egyebek          Nagy István 

           elnök  

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzatának 4/2014.(II.24.) számú  

költségvetési rendeletének módosítása  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előirányzat 454 millió forinttal 

módosul. 200 millió forintos felhalmozási bevétel növekedés várható, ami az 

ingatlanértékesítés kedvező alakulása miatt módosul. 

 

Nagy István: Az ingatlanforgalommal kapcsolatosan milyen konkrét adatok vannak?  

 

Pásztor Béla: A Mester utcai telek 30 millió, és két komoly vállalkozó van, így a bevétel 

meghaladja a 100 millió forintot. Reális esély van rá, hogy ez az összeg ténylegesen 

befizetésre kerüljön.  

 

Nagy István: Az eddigi ingatlanértékesítés hogy alakult? 

 

Pásztor Béla: Az eddigi bevétel 250 millió forint körülire tehető. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 



 

A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

79/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Veresegyház Város 

Önkormányzatának 4/2014.(II.24.) számú 

költségvetési rendeletének módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.06.30. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 
2.) Egyebek: Veresegyház, Fő út 106. (volt polgármesteri hivatal) ingyenes használatba 

adása kormányablak céljára 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse a szóbeli előterjesztést. 

 

Pásztor Béla: Ismerteti a szóbeli előterjesztést. Jelentkezett a megyei kormánymegbízott, hogy 

használatba vennék, de a szükséges felújításokat elvégezné. Az Innovációs központban 

pedig fel kell szabadítani a helyet. A működési költséget is fizetik.  

 

Nagy István: Az Okmányiroda akkor át fog költözni a Fő út 106-ba? 

 

Pásztor Béla: Igen. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

80/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága Veresegyház Város 

Önkormányzatának 4/2014.(II.24.) számú 

költségvetési rendeletének módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- hozzájárul az ingyenes használatban vételhez, 

de a kormányhivatal vizsgája felül a döntését, 

mivel ez jelentős színvonal csökkentést 

eredményezhet 

Határidő: 2014.06.30. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Pásztor Béla: Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy az Áthidaló hitel felvétele című 

előterjesztés visszavonásra került.   

 

Pásztor Béla: A hitel a kamat miatt nem került felvételre. 

 

Nagy István: Ha továbbra is igényt tartanának az hitelre akkor igényeljék meg, de kamatot 

csak tényleges felhasználáskor fizessen az Önkormányzat. 

 

Pásztor Béla: A hitelt csak akkor vesszük fel, amikor ténylegesen szükség van rám mivel addig 

a hitelező fogatja. 

 

Nagy István: Meddig gondolja felvenni a hitet? 

 

Pásztor Béla: Szeptember 20-ig. 



 

Nagy István: A Pénzügyi Bizottság nevében köszöni a tájékoztatást. 

 
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 08:00-kor bezárta. 

 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

         jegyzőkönyv-vezető  elnök 

 

 

Kmf 

 


