
Veresegyház Város  

Önkormányzata       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

2 0 1 5 .  j a n u á r  2 6 .  

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.01.26-án 14:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 fővel határozatképes. A napirend elfogadására kér a 

bizottsági tagokat. A bizottság egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)   Nagy István 

          elnök 

 

2.) „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési   Nagy István 

és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési  elnök 

eljárás megindítása 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A terület 231nm, a meggyesben található, és a 

vételára 69.300Ft. Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

10/2015.( I.26.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 059/28 hrsz.) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.01.26 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

2.) 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. Ezt a napirendi pontot már korábban tárgyalta a 

bizottság, mostanra a szükséges tájékoztatást megkapta a bizottság, ezért javasolja elfogadásra. 

Szavazásra kéri a Pénzügyi bizottságot. 

 



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

határozatot: 

11/2015.( I.26.) 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 elfogadta 

és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- a szükséges tájékoztatást a bizottság megkapta és ezért 

javasolja a napirendre tűzést és az előterjesztés elfogadását 

Határidő: 2015.01.26 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 14:23-kor bezárták. 

 

 

Brummel Nikoletta Nagy István 

       jegyzőkönyv-vezető                                    elnök   

           

Kmf. 

 


