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

  2 0 1 4 .  a u g u s z t u s  2 8 .      

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.08.28-án 08:30 órakor 

kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

Pénzügyi Bizottsági tagok: Szénás Zsoltné, Harcos György, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné 

 

 

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

Ádám – jegyzőkönyv-vezető helyettes 

 

Dr. Mádi Csaba, a Pénzügyi Bizottság elnök helyettese szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a 

megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 4 fővel 

határozatképes. Négy napirendi pontot javasol, továbbá indítványozza egy szóbeli 

előterjesztés megtárgyalását. A napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 

egyhangúan elfogadta a napirendet. 

Napirend 

Tárgy:           Előadó: 

 

1.) Támogatás nyújtása a Veresegyházi Triatlon Sport Nagy István 

Utánpótlásért Alapítvány részére elnök 

 

2.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 130. Nagy István 

(Veresegyház 208/1 hrsz.) elnök 

 

3.) 150 millió forint likvid hitel felvétele Travill Invest Zrt.-től  Nagy István 

 elnök 

 

4.) Társasházi bérlakások vásárlása Nagy István 

                    elnök 

 

5.) Átmeneti támogatás nyújtása a Misszió Egészségügyi Központ részére          Nagy István 

elnök 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Támogatás nyújtása a Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért 

Alapítvány részére  

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba 

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Pásztor Béla: Az alapítvány sok gyereket foglalkoztat, feladatuk, hogy kiszélesítsék a kört. 

 

Szénás Zsoltné: Nem túl nagy az összeg?  

 

Pásztor Béla: Amíg tud az Önkormányzat adni, addig adni is fog. 

 

Jáger Ágnes: Ez folyamatos támogatási igényként fog jelentkezni. 

 

Dr. Mádi Csaba: Ezt az összeget mostantól mindig elő kell teremtenie az alapítványoknak. 



Varga Imréné: Javasolja, hogy ne mindig ugyan azok az alapítványok kapjanak évről évre 

támogatást. 

 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta 

az alábbi határozatot: 

109/2014.(VIII.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Támogatás nyújtása a Veresegyházi 

Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány részére 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.08.28. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba  

 

2.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 130.  

(Veresegyház 208/1 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba 

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  A Veres Dent fogászattal szembeni 

terület később jól jöhet. 

 

Pásztor Béla: Ez tényleg a jövő kérdése. Az Önkormányzat kapott ígérvényt, hgoy a 

körforgalomból többet vállalnak majd. A mellette lévő pince is már az Önkormányzaté. A cél 

a járdát és a körforgalmat szolgálja. 

 

Jáger Ágnes: Az ingatlanvásárlásra elkülönített 500 millió forint elfogyott, a fejlesztési 

tartalékkeret mínuszban van. Esetleg 3 millió forintra még lehet keret, de utána kötelezettséget 

már nem lehet vállalni semmire.  

 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kér a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta 

az alábbi határozatot: 

110/2014.(VIII.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás 

Fő út 130. (Veresegyház 208/1 hrsz.) című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.08.28. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba  

 

3.) A napirendi pont tárgya: 150 millió forint likvid hitel felvétele Travill Invest Zrt.-től A napirendi 

pont előadója: Dr. Mádi Csaba 

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A beérkező adóbevétel lenne a 

fedezet. 

 

Pásztor Béla: Működésre és beruházásra iskola és körforgalom építtetése miatt szükséges a hitel 

felvétel, hogy a vállalkozók időben kerüljenek kifizetésre. Megközelítőleg 1,5 milliárd forint az 

Önkormányzat adóbevétele.  

 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kér a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta 

az alábbi határozatot: 

111/2014.(VIII.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a 150 millió forint likvid hitel felvétele 

Travill Invest Zrt.-től című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.08.28. 



 Felelős: Dr. Mádi Csaba  

 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Társasházi bérlakások vásárlása  

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba 

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A bérlakás vásárlási összege 170 millió 

forint, amelyből szeptember 1-én 165 millió forint esedékes. A további 5 millió forint a 

használatba vételi engedélyt követően kerül kifizetésre. Mi a vásárlás fedezete. 

 

Jáger Ágnes: A keret nem áll rendelkezésre, se előirányzat, sem pedig fedezet nincs. 

 

Dr. Mádi Csaba: Ilyen fedezethiányos helyzetben mi a teendő? 

 

Pásztor Béla: Hitel és az adóbevétel a fedezet. Ha kevesebb lenne az adóbevétel az áthidaló 

hitelt újra felveszi az Önkormányzat 2015-ben, mivel abban az évben nagy beruházások nem 

lesznek. Ebből a pénzből a vállalkozó visszafizeti a kölcsönét. 

 

Dr. Mádi Csaba: És ha a társasházat vásárlást a következő évre tolná az Önkormányzat? 

 

Pásztor Béla: A vállalkozónak nincs tartaléka, tehát nem tudnának tovább építkezni. 

 

Bobál Imréné: Az Önkormányzati dolgozóknak béremelést ígértek. 

 

Pásztor Béla: Az előkészítés tovább tart, de napokon belül megvalósul, a hitel is ennek a 

fedezetét szolgálja. 

 
Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kér a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta 

az alábbi határozatot: 

112/2014.(VIII.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a Társasházi bérlakások vásárlása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2014.08.28. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba  

 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Átmeneti támogatás nyújtása a Misszió Egészségügyi Központ 

részére  

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba 

 

Dr. Mádi Csaba: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Misszió nem kapja meg az elvégzett 

feladatok után járó díjat, fizetési zavarba került. Nem gondolja, hogy az Önkormányzatnak 

kéne finanszírozni, eljár majd a Kormányhivatalnál, hogy a Misszió megkapja a szükséges 

keretet. Ezt az összeget vissza nem térítendő támogatásként kapja. 

 

Varga Imréné: Javasolja, hogy visszatérítendő támogatásként kapja meg az összeget. 

 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kér a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta 

az alábbi határozatot: 

113/2014.(VIII.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága az Átmeneti támogatás nyújtása a 

Misszió Egészségügyi Központ részére című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 



- ha az állami támogatások lehetővé teszik, 

akkor a támogatás kerüljön visszafizetésre 

Határidő: 2014.08.28. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba  

 
 

Több hozzászólás nem lévén Dr. Mádi Csaba köszöni a részvételt, az ülést 09:12-kor bezárta. 

 

 

 

   Jakab Ádám Dr. Mádi Csaba 

jegyzőkönyv-vezető- helyettes                  elnök-helyettes 

 

 

 

Kmf. 

 


