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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.07. 03-án 07:30 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

Dr. Mádi Csaba  

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Garai Tamás – jegyző, 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 5 fővel határozatképes. Három napirendi pontot 

javasol, továbbá javasolja a napirendi pontok felcserélt tárgyalását. A napirend elfogadására 

kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) 200 m Ft áthidaló likvid hitel felvétele      Nagy István 

            elnök 

              

2.)    Szolidaritási alapból nyújtott támogatás     Nagy István 

           elnök 

 

3.)  „Veresegyház – a 15 éves város” című kiadvány értékesítése   Nagy István 

           elnök 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: 200 m Ft áthidaló likvid hitel felvétele  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A hitel felvételre az iskolák építése miatt 

van szükség. A kamat 12%-os, ami a mai kamatviszonyok mellett magas. 

 

Pásztor Béla: Nincs bankköltség, nyílván 2,5 hónap időtartamú a hitel, ami 3-4 millió forint 

kamatot jelent megközelítőleg. A likvid hitel az év végéig tart. 

 

Nagy István: Szeptember 30-ig visszafizetésre kerül a hitel. 

 

Dr. Mádi Csaba: Van valami különös oka a hitelfelvételnek? Nem lehetséges az ingatlan 

vásárlások foglalóval történő vásárlása? 

 

Pásztor Béla: Van olyan szándék, hogy a Mihály féle ház tulajdonrendezésre kerüljön. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

 



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

határozatot: 

81/2014.(VII.03.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a 200 m Ft áthidaló likvid hitel felvétele 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.07.03. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 
2.) A napirendi pont tárgya: Szolidaritási alapból nyújtott támogatás  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A költségvetési rendeletben a képviselő 

testület 50M Ft-ot határozott meg, ebben az előterjesztésben az összeg nagy része 

felhasználásra kerül.  

 

Pásztor Béla: A rendelet megtervezésekor az a szándék vezérelte, hogy megszakítsák a 

feszültséget a gazdagabb illetve a szegényebb települések között. Ezt országos szinten 

szeretné elérni szolidaritás alapon. A TÖOSZ legutóbbi gyűlésén is felvetődött már ez a 

gondolat. 

 

Varga Imréné: Miért kap Erdőkertes 40 millió forintot? 

 

Pásztor Béla: Ez a összeg előzetesen nem került megbeszélésre, szeretné, hogy a kölcsönét 

Erdőkertes ebből az összegből fizesse vissza. 

 

Nagy István: Akkor a helyi lakosok számára is lehetséges némi szolidaritási alap elkülönítése. 

Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

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

határozatot: 

82/2014.(VII.03.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Szolidaritási alapból nyújtott 

támogatás című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.07.03. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: „Veresegyház – a 15 éves város” című kiadvány értékesítése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A kiadvány Baranyó Csaba 

szerkesztésében került kiadásra. A város jelenlegi képéről, illetve régebbi időkről is van benne 

szó. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. 

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

határozatot: 

83/2014.(VII.03.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a „Veresegyház – a 15 éves város” című 

kiadvány értékesítése című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- az Önkormányzat más értékesítőkkel is kössön 

bizományi szerződést 

Határidő: 2014.07.03. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

 

 



Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 08:13-kor bezárta. 

 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

         jegyzőkönyv-vezető  elnök 

 

 

Kmf 

 


