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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.01.14-én 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bárczi László, Bobál Imréné, Harcos György 

 

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

 

Jelen vannak: Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina 

 

Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottság tagjait, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság tagjait, a megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 

fővel, az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 fővel határozatképes. Javasolja, a napirendi pontok 

felcserélt tárgyalását és további plusz egy napirendi pontot. A napirend elfogadására kér a bizottsági 

tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Társasházi bérlakások vásárlása       Nagy István-Tóth Sándor 

elnök 

 

2.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1574 hrsz.   Nagy István-Tóth Sándor       

Mogyoródi utca 6.)        elnök 

 

3.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi   Nagy István-Tóth Sándor 

munkaterve         elnök 

 

1.) A napirendi pont tárgya: társasházi bérlakások vásárlása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 164 lakás lesz az adott területen, megfelelő parkoló 

kialakításával. A tulajdonjog az Önkormányzaté marad. A bérlők kijelölésében az építtető tulajdonában 

marad az ingatlan 2017. októberéig. A fizetés a 2017-es évben tervezett, a bevételi erőforrásokat 

figyelembe véve. A lakásépítés ezzel az ingatlannal lezárult. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 



2/2015.( I.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

 Társasházi bérlakások vásárlása című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

2/2015.(I.14.) sz. Ügyrendi, jogi és közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Társasházi bérlakások vásárlása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1574 hrsz. Mogyoródi utca 

6.) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Református Iskola előtt található Leszák féle házról 

van szó. Az értékbecslés szóban megtörtént, de írásbeli alátámasztás még nem készült el. Szavazásra kéri a 

Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

3/2015.( I.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

 Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1574 hrsz. 

Mogyoródi utca 6.)  című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- javasolja az írásbeli értékbecslés beérkezését az érték 

egyeztetés miatt, és ha eltér a két összeg kerüljön ismételten 

megtárgyalásra 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

3/2015.(I.14.) sz. Ügyrendi, jogi és közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, jogi és 

közbiztonsági Bizottsága Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás 

(Veresegyház 1574 hrsz. Mogyoródi utca 6.)  című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- javasolja az írásbeli értékbecslés beérkezését az érték 

egyeztetés miatt, és ha eltér a két összeg kerüljön ismételten 

megtárgyalásra 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 



3.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

4/2015.( I.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

 Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

évi munkaterve című előterjesztést elfogadta és javasolja 

a képviselő testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a Pénzügyi bizottság is tárgyalja a Javaslat egészségügyi 

kártya bevezetésére című előterjesztést 

- a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadása című 

előterjesztés kerüljön le a munkatervről 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

4/2015.(I.14.) sz. Ügyrendi, jogi és közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, jogi és 

közbiztonsági Bizottsága  Veresegyház Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a Pénzügyi bizottság is tárgyalja a Javaslat egészségügyi 

kártya bevezetésére című előterjesztést 

- a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadása című 

előterjesztés kerüljön le a munkatervről 

Határidő: 2015.01.14 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 16:35-kor bezárták. 

 

Tóth Sándor Nagy István 

elnök          elnök   

 

           

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető  

Kmf. 

 


