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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.04.14-én 17:30 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Szénás Zsoltné, Bárczi László, Bobál Imréné 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Garai Tamás – jegyző, Cserháti Ferenc – beruházási 

osztályvezető, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívott: Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina, Szalontai Boldizsár 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 fővel, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 fővel 

határozatképes. Három napirendi pontot javasol, a napirend elfogadására kér a bizottságok tagokat. A 

bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése    Nagy István - Tóth Sándor 

(Vh.9543 hrsz.)         elnök 

 

2.) Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona konyhafejlesztés   Nagy István - Tóth Sándor 

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi   elnök 

C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont által meghatározott pályázati 

lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása 

 

3.) Veresegyházi, új Római Katolikus templom liturgikus tárgyakkal,   Nagy István - Tóth Sándor 

illetve műalkotásokkal való berendezése      elnök 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Vh.9543 hrsz.) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Addig nem kezdődhet építés, amíg anyagilag nem 

kerül rendezésre. 

 

Pásztor Béla: Az anyag elkészülte után már folyt a tárgyalás, hogy hitelből kerül kiegyenlítésre. A 

megterheléshez Önkormányzati hozzájárulás kell. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

56/2015.(IV.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Vh.9543 

hrsz.) című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.04.14. 

 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: 

 

40/2015.(IV.14.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Kiírt ingatlanértékesítési pályázat 

eredményhirdetése 

(Vh.9543 hrsz.) című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.04.14. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

2.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona konyhafejlesztés - 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont által 

meghatározott pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Pásztor Béla: Több főre főznek, mint ahány fő a kapacitása a konyhának. 

 

Cserháti Ferenc: A pályázat benyújtását követően a beruházást el lehet kezdeni. A pályázat június-július 

környékén elbírálásra kerül. A korábban az Idősek Otthonában vásárolt eszközök továbbra is használhatóak. 

 

Jáger Ágnes: A 49 millió forint tartalékkerettel jelenleg nem rendelkezik az Önkormányzat. 

 

Cserháti Ferenc: A pályázat leadási határideje 2015.04.15. 

 

Varga Imréné: Nehezményezi, hogy ha a holnapi nap a beadási határidő, akkor miért csak most kerül a 

bizottság elé az előterjesztés. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

57/2015.(IV.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 

konyhafejlesztés - Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi   

C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont által meghatározott 

pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő 

biztosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a költségvetés átcsoportosításával a képviselő testület 

teremtse meg a fedezetet a pályázat leadásához 

- az előterjesztések időben kerüljenek a pénzügyi osztályhoz a 

fedezet egyeztetés céljából 

Határidő: 2015.04.14. 

 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: 

 

41/2015.(IV.14.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Veresegyház Városi Önkormányzat 

Idősek Otthona konyhafejlesztés - Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi   

C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont által meghatározott 

pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő 

biztosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a költségvetés átcsoportosításával a képviselő testület 

teremtse meg a fedezetet a pályázat leadásához 

- az előterjesztések időben kerüljenek a pénzügyi osztályhoz a 

fedezet egyeztetés céljából 

Határidő: 2015.04.14. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

3.) A napirendi pont tárgya: Veresegyházi, új Római Katolikus templom liturgikus tárgyakkal, illetve 

műalkotásokkal való berendezése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Cserháti Ferenc: Minden művész árajánlatot adott, amely még lefaragásra került. Az új templom alapjainak 

régészeti feltárása feltehetően még háromhéten keresztül folyik. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

58/2015.(IV.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresegyházi, új Római Katolikus templom liturgikus tárgyakkal, 

illetve műalkotásokkal való berendezése című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- a szerződésben kerüljön fixálásra a kialkudott ár 

Határidő: 2015.04.14. 

 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: 

 

42/2015.(IV.14.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Veresegyházi, új Római Katolikus 

templom liturgikus tárgyakkal, illetve műalkotásokkal való 

berendezése című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a szerződésben kerüljön fixálásra a kialkudott ár 

Határidő: 2015.04.14. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 18:48-kor bezárták. 

 



 

Tóth Sándor Nagy István 

            elnök                                    elnök   

 

 

Brummel Nikoletta 

 jegyzőkönyv-vezető 

           

  Kmf. 
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