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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.06.15-én 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

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

 

Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagok: Bobál Imréné, Garamszegi Márta, Kálló János 

 

Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsági tagok: Bobál Imréné, Nagy István, Leviczki Tamás, Csősz 

Gabriella, Szénás Zsoltné, Vastag András 

 

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

Cserháti Ferenc – beruházási osztályvezető, Nagyné Dr. Kézi Éva – szociális irodavezető 

 

Meghívott: Kovács Péter 

 

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 3 fővel, 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 fővel, és a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 6 fővel 

határozatképes. Nyolc napirendi pontot javasol, indítványozza a napirendi pontok felcserélt tárgyalását. A 

napirend elfogadására kér a bizottságok tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Veresegyház város 2014. évi költségvetési beszámolója    Nagy István – Tóth Sándor 

           elnök 

 

2.) Az önkormányzat 5 éves gazdasági programja     Nagy István – Tóth Sándor 

           elnök 

 

3.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata   Nagy István – Tóth Sándor 

           elnök 

 

4.) Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosítása    Tóth Sándor 

           elnök 

 

5.) Oktatási intézmények működtetésének tapasztalatai,    Nagy István 

teendők a 2015/16. tanév kezdésével kapcsolatban    elnök 

 

6.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati    Nagy István - Tóth Sándor 

költségvetési támogatására pályázat benyújtása –     elnök 



Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából 

 

7.) Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi   Nagy István – Tóth Sándor 

tapasztalatairól         elnök 

 

8.) Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása     Nagy István – Tóth Sándor 

           elnök 
 

1.) A napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 5 éves gazdasági programja  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás, amelyhez 

az Önkormányzat és az Állam is hozzájárul. Szükséges a Református iskola tornateremmel történő bővítése, 

és a Fabriczius iskola bővítése is.  

 

Pásztor Béla: A jövőbeni feladatokat a bizottságok felé elkészítette. Ha továbbra is lesz bérlakás építés, 

akkor kérik az Állam segítségét. Az iskola építés saját erőből kerül megépítésre, de az Államtól is segítséget 

kér az Önkormányzat. Fontos az idegen fogalom bővítése, a strand várhatóan 2016 tavaszán kerül építésre, 

addig a területet elő kell készíteni, a patakot be kell fedni. A gazdasági program nagyon gazdag, és 

szívesen fogadja a javaslatokat. Az M3-as autópályára történő felcsatlakozás is a program része. 

 

Dr. Mádi Csaba: Egyetért a városfejlesztés alapvető céljaival, és a módszerekkel, amelyek a célok 

megvalósításához vezetnek. Ezek a fejlesztések nem hoznak pénzügyi profitot, kivéve a fürdő, de annak is 

idő, amíg kitermeli a befektetett összeget. A programban szerepel 18 beruházás, amiből 9 az iskolához 

kötődik. A pénzügyi finanszírozások a közeljövőben változni fognak. A hosszú távú hitelfelvételhez állami 

hozzájárulás szükséges. 

 

Pásztor Béla: A terv pénzösszegekkel számol, de a cél volt az előrébbvaló. A befektetendő pénzt majd az 

Önkormányzat előteremti. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

125/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Az 

önkormányzat 5 éves gazdasági programja című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: 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: 

 

101/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Az önkormányzat 5 éves gazdasági 

programja című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

Bobál Imréné: Szavazásra kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait. 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot:  

 

23/2015.(VI.15.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága Az önkormányzat 5 éves gazdasági 

programja című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

Szénás Zsoltné: Szavazásra kéri a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság tagjait. 

 

 A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 

előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:  

 

28/2015.(VI.15.) sz. Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsági 

határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, 

Informatikai és Sport Bizottsága Az önkormányzat 5 éves 

gazdasági programja című előterjesztést elfogadta és javasolja 

a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Szénás Zsoltné elnök 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság több 

hozzászólás nem lévén köszönik a részvételt és az ülést bezárják 16:50-kor. 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház város 2014. évi költségvetési beszámolója 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A 2014-es évben 3,7 milliárd forint beruházásokra lett 

felhasználva. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

126/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresegyház város 2014. évi költségvetési beszámolója című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: 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: 

 

102/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Veresegyház város 2014. évi 

költségvetési beszámolója című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

3.) A napirendi pont tárgya: Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 



Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A 2014. december 31-ei állapot aktualizálásáról van 

szó. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

127/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: 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: 

 

103/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

4.) A napirendi pont tárgya: Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Garai Tamás: Technikai jellegű átvezetésről van szó. 

 

Cserháti Ferenc: A tagóvodák férőhelye 1.000 fő, van olyan csoport ahol a létszám 54 fő, de más 

csoportokban 18-20 gyermek jár. Pályázatokon az Önkormányzat nem tud indulni, mivel a normatív létszám 

1.000 fő, de megközelítőleg 950 gyerek jár jelenleg óvodába. 

 

Szénás Zsoltné: Azért kell az óvodának megszavazni ezt a létszámot, hogy előre megtudja igényelni a 

támogatást, mert visszamenőleg nem lehet igénybe venni. 

 

Garai Tamás: A szokásjog alapján döntött az óvoda létszámáról az óvodavezető.  

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

128/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- az óvodák létszáma kerüljön módosításra a következő 

adatokkal: 

o I. óvoda 100 fő 

o II. óvoda 140 fő 

o III. óvoda 100 fő 

o IV. óvoda 280 fő 

o V. óvoda 115 fő 

o VI. óvoda 200 fő 

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 



Bobál Imréné: 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: 

 

104/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Kéz a Kézben Óvoda alapító 

okiratának módosítása című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- az óvodák létszáma kerüljön módosításra a következő 

adatokkal: 

o I. óvoda 100 fő 

o II. óvoda 140 fő 

o III. óvoda 100 fő 

o IV. óvoda 280 fő 

o V. óvoda 115 fő 

o VI. óvoda 200 fő 

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

5.) A napirendi pont tárgya: Oktatási intézmények működtetésének tapasztalatai, teendők a 2015/16. tanév 

kezdésével kapcsolatban  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Zeneiskolának és az esti gimnáziumnak nincs 

fejlesztésre igénye. A Fabriczius Általános iskolának megközelítőleg 5 millió forintnyi eszközigénye van. 

Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

129/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

Oktatási intézmények működtetésének tapasztalatai, teendők a 

2015/16. tanév kezdésével kapcsolatban című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására pályázat benyújtása – Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Kft. kénytelen felélni a vagyonát, tőkeemelést kell 

végeznie. 

 

Cserháti Ferenc: Ez azonnali segítségnyújtás a bajban lévő Önkormányzatoknak, ezért minden városi 

beadja a kérvényt az Állam felé. 

 

Nagy István: Mi történik, ha nem lesz tőkeemelés? 

 

Cserháti Ferenc: Akkor a GAMESZ fogja gyűjteni a szemetet és Csömörre kell hordani. A kormány nem tudja 

szponzorálni a céget. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

130/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására pályázat benyújtása – Zöld Híd 

Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: 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: 

 

105/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság a Települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására pályázat 

benyújtása – Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

7.) A napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A tervezett 369 millió forint eladásból eddig 75 millió 

forint folyt be, 2015-re még vár az Önkormányzat 150 millió forintot, a fennmaradó összeg pedig a 2016-os 

évben fizetik. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

131/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi 

tapasztalatairól című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: 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: 

 

106/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági a Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának 

ingatlanforgalmi tapasztalatairól című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

8.) A napirendi pont tárgya: Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kitüntetést adományoznak a hagyományőrzésért. 

Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 nem szavazattal egyhangúan elutasította az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 



132/2015.(VI.15.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása című 

előterjesztést elutasította és javasolja a képviselő testületnek 

elutasításra a következő kiegészítéssel: 

- mivel az előterjesztésben lévő támogatásnak a célja nem 

derül ki ezért az előterjesztést nem támogatják a bizottságok  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

Bobál Imréné: Szavazásra kéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjait. 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 nem szavazattal egyhangúan elutasította az előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

107/2015.(VI.15.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági a Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása 

című előterjesztést elutasította és javasolja a képviselő 

testületnek elutasításra a következő kiegészítéssel: 

- mivel az előterjesztésben lévő támogatásnak a célja nem 

derül ki ezért az előterjesztést nem támogatják a bizottságok  

Határidő: 2015.06.15. 

 Felelős: Bobál Imréné elnök helyettes  

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 17:55-kor bezárták. 

 

 

 

Szénás Zsoltné                                    Bobál Imréné                               Nagy István 

      elnök                                            elnök-helyettes                                        elnök   

 

 

 

 

Brummel Nikoletta 

  jegyzőkönyv-vezető 

   Kmf.  
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