Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2014. október 28.
Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.10.28-án 07:45 órakor
kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Harcos György, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Varga Imréné
A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Niedermayer Miklósné – aljegyző, Cserháti
Ferenc – beruházási osztályvezető, Ladjánszkiné Könczöl Margit – pénzügyi
csoportvezető, Brummel Nikoletta – jegyzőkönyv-vezető
Meghívott: Bobál Imréné, Gáncs Gábor
Dr. Mádi Csaba szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Kettő napirendi pontot javasol. A
napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a napirendet.
A külső bizottsági tagok Varga Imréné és Dr. Mádi Csaba leteszi az esküt.
Pásztor Béla felhívja a bizottság figyelmét, hogy válassza meg az elnököt és az elnökhelyettest.
A pénzügyi bizottság 4 igennel Nagy Istvánt szavazta meg elnöknek, és 4 igennel Dr. Mádi
Csabát elnökhelyettesnek.
Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) K&H Folyószámla-hitelkeret 900 millió Ft-tal történő megemelése

Nagy István
elnök

2.) Az új katolikus templom megépítéséhez szükséges terület kialakítása és
megállapodás az ingatlanrészekről

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: K&H Folyószámla-hitelkeret 900 millió Ft-tal történő megemelése
A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes
Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Jogszabályi változás miatt
szükséges a napirendi pont tárgyalása. Olyan pénzügyi helyzetben van az Önkormányzat,
hogy a likvid hitelek miatt szükséges a folyószámla hitelkeret megemelése.
Pásztor Béla: Az 1,2 milliárd hitelhez Kormányzati engedély kell, és ha az Önkormányzat
megkapja az engedélyt akkor a likvid hitelek kifizetésre kerülnek.
Varga Imréné: Milyen további fedezet szükséges még?
Pásztor Béla: A fedezet a folyószámla bevétel.
Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta
az alábbi határozatot:
165/2014.(X.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága a K&H Folyószámla-hitelkeret 900 millió
Ft-tal történő megemelése című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Határidő: 2014.10.28.
Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes
2.) A napirendi pont tárgya: Az új katolikus templom megépítéséhez szükséges terület
kialakítása és megállapodás az ingatlanrészekről
A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyette
Dr. Mádi Csaba: Felkéri Cserháti Ferencet, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Cserháti Ferenc: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az új katolikus templom építésével
kapcsolatos ingatlanok rendezése lezajlott. Ahhoz, hogy a Földhivatal a bejegyző határozatot
elvégezze ahhoz szükséges a képviselő testület határozata.
Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta
az alábbi határozatot:
166/2014.(X.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága Az új katolikus templom
megépítéséhez szükséges terület kialakítása és
megállapodás az ingatlanrészekről című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.10.28.
Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes

Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 08:05-kor bezárta.

Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető

Dr. Mádi Csaba
elnök-helyettes
Kmf.

