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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.06.08-án 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Szénás Zsoltné, Varga Imréné, Varga Józsefné 

 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Varga Józsefné, Bobál Imréné, Bárczi László 

 

A hivatal részéről: Ladjánszkiné Könczöl Margit – pénzügyi csoportvezető, Niedermayer Miklósné – aljegyző, 

Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető, Hlinka József – közterület felügyelő, Szabóné 

Balogh Erzsébet - jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívott: Szőke Zsolt – Mezőőr, Tóth Gyula, Pethő Attila 

 

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

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

határozatképes. Tizenegyegy napirendi pontot javasol, indítványozza az ingatlanvásárlásról szóló napirendi 

pontok együttes tárgyalását. A napirend elfogadására kér a bizottságok tagokat. A bizottságok egyhangúan 

elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről    Tóth Sándor 

            elnök 

 

2.) Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiséghasználati szerződés megkötése  Nagy István-Tóth Sándor 

 a Hangvár Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz)     elnök 

 

3.) Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (tornaterem, főzőkonyha és ebédlő) Nagy István-Tóth Sándor 

  tervezési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   elnök 

 

4.) „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Nagy István-Tóth Sándor 

            elnök 

 

5.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Kis Sándorné) Nagy István-Tóth Sándor 

            elnök 

 

6.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Deák János) Nagy István-Tóth Sándor 

            elnök 

 

7.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Nell István,   Nagy István-Tóth Sándor 

 Tóth Csilla)          elnök 

 

8.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/16 hrsz, Deák János) Nagy István-Tóth Sándor 

elnök 

 



9.) „IV. számú termálkút gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú   Nagy István-Tóth Sándor 

közbeszerzési eljárás megindítása       elnök 

 

10.) „Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét utcában” tárgyú közbeszerzési  Nagy István-Tóth Sándor 

eljárás megindítása        elnök 

 

11.) Veresegyház, Széchenyi téri óvoda felújítása - Magyarország 2015. évi  Nagy István-Tóth Sándor 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont  elnök 

aa), ac) és ad) pontok szerinti pályázati kiírás Önkormányzati  

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – önerő biztosítása 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről  

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Köszöntöm a megjelenteket – Pethő Attilát a veresegyházi polgárőrség vezetőjét, Tóth Gyulát a 

Városőrség és a VKEF vezetőjét, Szőke Zsoltot a Mezőőrség vezetőjét és Hlinka József közterület-felügyelőt – Szőke 

Zoltán Rendőrőrs parancsnok szabadságon van, előre jelezte távolmaradását. Mindenkinek megköszönöm a beszámolók 

elkészítését és felkérem Pethő Attilát a Polgárőrég vezetőjét, ha kívánja szóban egészítse ki beszámolóját.  
 

Pethő Attila: Nem kívánom kiegészíteni, szóban nem tudok sok mindent hozzátenni, ha van kérdés szívesen válaszolok. 

 

Tóth Sándor:Tóth Gyulát a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (VKEF) elnökét kérdezem, hogy van-e 

szóbeli kiegészítője? 

 

Tóth Gyula: VKEF beszámolómat a bizottság egyszer már megtárgyalta, szeretném jelezni lemondásomat az elnöki 

posztról, azon indokok alapján, amit leírtam a beszámolóba, azt a feladatot tudtam vállalni, hogy mint elnök szervezem, 

koordinálom a fórum tevékenységét, azonban végzettségem nincs olyan téren, hogy egy koncepciót elkészítsek. Ezért 

kérném a segítséget, az elnök személyének megtalálásában. A fórumra szükség van, mert a megelőzés a legfontosabb 

feladat. 

A Városőrség ügyében a javaslataimat szeretném szóban megerősíteni, hogy az a Városőrség amire én javaslatot tettem, 

hogy a fejlesztés iránya milyen legyen, az hangsúlyozottan nem az a városőrség, amelyik büntet, hanem polgárbarát, ha 

veresegyházi polgárnak problémája van – környezetszennyezés, illegális szemétlerakás – kifejezetten segítő szándékkal 

legyen. Jó lenne, ha közfeladatot ellátó személlyé válnának a városőrök, így a rendőrség munkáját, hatékonyabban 

tudnák segíteni, amire a létszám hiány miatt szükség is lenne, mindezt szerződéskötéssel megerősítve, egy rendőr és 

egy városőr együtt járőröznének. A Városőrségnek kifejezetten polgárbarátnak kell lenni, mert az emberek szívesebben 

fordulnak, egy kevésbé hivatalos személyhez, azonban semmikképpen nem arra gondolok, hogy a rendőri feladatokat 

átvegyék a városőrök. 

 

Tóth Sándor: Van-e kérdés, amennyiben nincs, megkérem Szőke Zsoltot a Mezőőrség vezetőjét, ha a leírtakkal 

kapcsolatban kiegészíteni valója van mondja el. 

 

Szőke Zsolt: Köszönöm a lehetőséget, de nem kívánok hozzászólni, a kérdésekre szívesen válaszolo. 

 

Tóth Sándor: Felkérem Hlinka József közterület-felügyelőt, hogy mondja el beszámolójának kiegészítését. 

 

Hlinka József: Nem kívánok hozzászólni, ha van kérdés szívesen válaszolok. 

 

Szénás Zsoltné: Van ötlete a KEF vezetőjének személyére? 

 

Tóth Gyula: Beszélgettem emberekkel, de senki nem akarja vállalni, ezért is kérem a segítséget a megfelelő személy 

megtalálásában, mert a fórumra szükség van. 

 

Varga Imréné: Több helyről lehet hallani, hogy csatornások járnak a városban, és nem csak egy csapat. 30-60.000 Ft-

os árajánlatot mondanak egy ellenőrzésre. Oda kellene figyelni jobban.  

 

Niedermayer Miklósné: Jelenleg két cégről tudunk, akik bejelentkeztek a rendőrségen és nálunk is. 2009. október 1. 

óta a szolgáltatási törvény átvette az Unio-s alapszabályokat, tehát bárki szabadon vállalkozhat Magyarországon illetve 

az Unio területén az áruk szolgáltatások szabad áramlása miatt, magáncégekről van szó, mindenki eldöntheti, hogy 

beengedi-e őket az ingatlanára, vagy sem, ez a jogi háttér. 

 



Varga Józsefné: Hozzánk is bejöttek és azt mondták, hogy csatorna ellenőrzésre jöttek – Dry Hungary Kft. néven – ha 

segíteni akarnak, akkor miért úgy jönnek oda, hogy ellenőrzésre jöttek? 

Polgármester úr visszahívott és elmondta, hogy teljesen legális a tevékenység. Véleményem szerint az önkormányzatnak 

annyi feladata lehetne, hogy a Veresi Krónikába bekerüljön ezzel kapcsolatos felhívás. 

 

Bárczi László: Feltétlenül ezt javasoljuk. 

 

Niedermayer Miklósné: Az UNIO-s szabályok ezt lehetővé teszik, nem tudunk mit tenni. az én kérésem is az volt, 

hogy kerüljön fel a honlapra illetve az újságba, jegyző úr másképp rendelkezett. 

 

Varga Józsefné: Nem tudom milyen alapja van a fekete autónak, mellyel gyerekeket rabolnak el? 

 

Pethő Attila: Ha nincs ilyen bejelentés, akkor nincs ilyen eset, Veresegyházon ilyen eset nem volt. 

 

Tóth Gyula: Mindkét eset – csatornások, gyerekrablás – megjelent a facebookon, a gyerekrablásra Veresegyházon és 

környékén nem volt példa, lehet valaki szórakozik a facebookon, ez azonban a köznyugalom megzavarása. Ha jönnek 

ellenőrizni a csatornát az állampolgároknak fel kellene nőni, hogy kérjék igazolják magukat, mutassák be a 

felhatalmazást, meg kell kérdezni, hogy valóban rendelkeznek-e megfelelő jogosítvánnyal. A tájékoztatásnak, 

információáramlásnak nincs párja, a Városőrség későbbi vezetőjének is javaslom, hogy a sajtót meg kell erősíteni, mert 

csak így lehet információt adni és szerezni. Felhívnám a figyelmet, hogy a hónap végén a városőr vezető tisztségem  

lejár és erről kérnék majd tájékoztatást. 

 

Pethő Attila: Különbséget kell tenni 2 dolog között és erre kellene a figyelmet felhívni, egyrészt a csaló, aki egy 

vélhetően hamis igazolással jön, nem akar szolgáltatni, csak lopni, másrészt aki szolgáltat, csak a szolgáltatás 

megszerzésének a módja kicsit csalfa, de nem szabályszegés, mert bejelentkeznek, adóznak, az ellenőrzés szóval 

próbálnak bejutni és munkát szerezni, de ez nem a kriminalitás körébe tartozik. 

 

Bárczi László: Tudom, hogy van a polgárőröknek elég dolga, de járőrözés közben mondják el az embereknek, hogy 

nem kötelező őket beengedni. 

 

Nagy István: Elismerésem mind a négy terület munkájával kapcsolatban, egy neuralgikus pont, hogy nem sok haszna 

van a fekvőrendőröknek és a sebességkorlátozó tábláknak. javaslatom, kérésem az lenne, hogy a traffipaxok tudjanak 

mérni bizonyos pontokon, ebben lépni kellene, így lehetne hatékony. 

 

Pethő Attila: Sajnos nem ilyen egyszerű, vannak egyrészt az önkormányzati alapítványi beszerzésű traffipaxok, 

amilyen Veresegyházon is volt, jól működött, sajnos meghibásodott és a javítása nem gazdaságos. El kell gondolkodni 

azon, hogy kell egy újat vásárolni, mely kompatibilis az országos rendszerrel, azonban a kérdés, hogy az ORFK 

hajlamdó-e ilyen traffipaxok működtetésére szerződést kötni. A traffipaxok másik fajtája a rendőrségi tulajdonú, ezeket 

viszont leselejtezték. 

 

Bárczi László: Ezt a kérdést holnap a testületi ülésen kellene a két rendőrnek parancsnoknak feltenni. 

 

Tóth Sándor: Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy az elmondottakhoz van-e kérdés, hozzászólás? 

 

90/2015. (VI.08.) ÜB határozat 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Beszámolót Veresegyház város 

közbiztonsági helyzetéről, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  
Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

 

       ………………………………………….  

                Szabóné Balog Erzsébet 

        jegyzőkönyv-vezető 

 
 

2.) A napirendi pont tárgya: Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiséghasználati szerződés megkötése  

a Hangvár Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz)  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Korábban a Montessori iskola működött ott, a rezsi 

költségeit továbbra is fizeti az intézmény. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 



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

határozatot: 

115/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiséghasználati szerződés 

megkötése  

a Hangvár Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz) című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

91/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Határozott idejű (5 év) ingyenes 

helyiséghasználati szerződés megkötése a Hangvár 

Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

3.) A napirendi pont tárgya: Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (tornaterem, főzőkonyha és ebédlő) 

tervezési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A technikai épület bontásra kerül, és a helyére főző 

konyha és tornaterem épül. 

 

Bárczi László: A régi terc kerül megvalósításra és egybe épül a két épület? 

 

Cserháti Ferenc: Igen, egybe építésre fog majd idővel sor kerülni. Az új gazdasági bejárata a konyhának a 

névtelen utca felől történik majd. A későbbiekben további ráépítés nem kivitelezhető. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

116/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (tornaterem, főzőkonyha 

és ebédlő) tervezési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

92/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének 



(tornaterem, főzőkonyha és ebédlő) tervezési feladatai” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra Határidő: 

2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

4.) A napirendi pont tárgya: „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A kivitelezés költsége 33,5 millió forint. Szavazásra kéri 

a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

117/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

93/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

5.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Kis Sándorné), 

(Veresegyház 059/1 hrsz, Deák János), (Veresegyház 059/1 hrsz, Nell István, Tóth Csilla), (Veresegyház 

043/16 hrsz, Deák János) 
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A napirenden szereplő négy ingatlan területe 44,7 

hektár. Az Önkormányzat 14,5 millió forint értékben vásárolja meg, így a terület 97%-a már az Önkormányzat 

tulajdona. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

118/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 

Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Kis 

Sándorné) című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

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

határozatot: 

119/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 

Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Deák 

János) című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  



Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

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

határozatot: 

120/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 

Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Nell 

István) című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

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

határozatot: 

121/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/16 hrsz, 

Deák János) című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

94/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 059/1 hrsz, Kis Sándorné) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

95/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 059/1 hrsz, Deák János) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

96/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 059/1 hrsz, Nell István) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 



 

97/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 043/16 hrsz, Deák János) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

6.) A napirendi pont tárgya: „IV. számú termálkút gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú  

közbeszerzési eljárás megindítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A kivitelezés a 23,7 millió forintos tartalékkeretből kerül 

finanszírozásra. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

122/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„IV. számú termálkút gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

98/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a „IV. számú termálkút gépészeti 

technológia kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

7.) A napirendi pont tárgya: „Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét utcában” tárgyú közbeszerzési  

eljárás megindítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A termál vezeték 115 millió forintos előirányzattal 

rendelkezik. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

123/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét utcában” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 



Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

99/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a „Termálvezeték építés kivitelezése a 

Kisrét utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

8.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház, Széchenyi téri óvoda felújítása - Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti pályázati 

kiírás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – önerő biztosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az Önkormányzatnak 11,7 millió forintot kell 

biztosítania, maximum 50% lehet a támogatottsága. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

124/2015.(VI.08.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresegyház, Széchenyi téri óvoda felújítása - Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti pályázati kiírás 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra – önerő biztosítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Tóth Sándor: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

100/2015.(VI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Veresegyház, Széchenyi téri óvoda 

felújítása - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 

pontok szerinti pályázati kiírás Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra – önerő biztosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra Határidő: 2015.06.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 16:58-kor bezárták. 

 

Tóth Sándor Nagy István 

            elnök                                    elnök   

 

Brummel Nikoletta 

 jegyzőkönyv-vezető         

  Kmf. 
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