Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2015. január 23.
Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.01.23-án 08:30 órakor kezdődő Pénzügyi
Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné, Szénás Zsoltné
A hivatal részéről: Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető
Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 7 fővel határozatképes. További egy napirendi pontot
javasol. A napirend elfogadására kér a bizottsági tagokat. A bizottság egyhangúan elfogadták a napirendet.

Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (parkoló terület biztosítása)
(Veresegyház 784/12 hrsz.)

Nagy István
elnök

2.) Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/14 hrsz.)

Nagy István
elnök

3.) Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház 5936 hrsz.)

Nagy István
elnök

4.) Városfejlesztési célú területvásárlás
(Veresegyház 28 hrsz. Újiskola utca 13.)

Nagy István
elnök

5.) Képviselő-testületének 2015. évi módosított munkaterve

Nagy István
elnök

6.) „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési
és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (parkoló terület biztosítása)
(Veresegyház 784/12 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A református temetővel szembeni részről van szó. A
terület vételára 8,5 millió forint. A parkoló területe lesz bővítve a terület megvásárlásával. Szavazásra kéri a
Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
5/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (parkoló terület
biztosítása)(Veresegyház 784/12 hrsz.)
című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök
2.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/14 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Helyileg a meggyes területén található, 384nm és a
vételár 115.200 Ft. Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
6/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/14
hrsz.)című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök

3.) A napirendi pont tárgya: Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház 5936 hrsz.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A revetek térségében van a terület, az átminősítés
költsége a feleket terheli. Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
7/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, 5936 hrsz.) című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök
4.) A napirendi pont tárgya: Városfejlesztési célú területvásárlás (Veresegyház 28 hrsz. Újiskola utca 13.)
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A területet 10.500Ft/nm áron vásárolja meg az
Önkormányzat, összesen 10.122.600Ft-os áron.
Cserháti Ferenc: A jelenlegi tervek szerint 1.000nm a terület. Az épület jó állapotban van, az iskola építése
nyáron várható.
Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
8/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Városfejlesztési célú területvásárlás

(Veresegyház 28 hrsz. Újiskola utca 13.) című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök
5.) A napirendi pont tárgya: Képviselő-testületének 2015. évi módosított munkaterve
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
9/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületének 2015. évi módosított munkaterve című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök
6.) A napirendi pont tárgya: „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai
előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A közbeszerzésre szükség van 8 millió forint felett.
Szénás Zsoltné: Eddig az Önkormányzatnak nem folyt be pénz a hirdetésekből, de az új szerkesztő miatt már
befizetésre kerülnek a hirdetési díjak. Látta az elszámolást, és megközelítőleg 10.000Ft/hóval drágul az újság.
Jáger Ágnes: A pénzügyi osztály nem szolgáltatott adatot a kalkulációhoz, tehát ez fiktív összeg. A
szerződésben szerepel a tizenkettő lapszám plusz egy különszám ami a választás éveiben szokott
megjelenni.
Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 nem szavazattal elutasította az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:
10/2015.( I.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága „A
Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és
nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést elutasította
és javasolja a képviselő testületnek a következő kiegészítést:
- a Pénzügyi bizottság kimutatást kér az előző év költségeiről
és a jövőbeni tervezett kiadásairól, amíg ezt a bizottság
nem kapja meg javasolja a napirendi pontról történő
levételét
Határidő: 2015.01.23
Felelős: Nagy István elnök
Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 09:15-kor bezárták.

Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető

Nagy István
elnök
Kmf.

