
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  é s   
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2 0 1 5 .  s z e p t e m b e r  7 .  

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.09.07-én 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

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

 

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

 

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. Öt napirendi pontot javasol. A napirend elfogadására kér a bizottságok tagokat. A 

bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

 
1.) A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának    Tóth Sándor 

rendjéről szóló 13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása elnök 

 

2.) Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközművek Gördülő  Nagy István-Tóth Sándor 

Fejlesztési Tervének jóváhagyása      elnök 

  

3.) Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi  Nagy István-Tóth Sándor 

Ivacsi-tó esetében        elnök 

 

4.) „Előre csak előre, lássuk mi lesz belőle” ünnepi táncház    Nagy István 

megrendezésének önkormányzati támogatása    elnök 

 

5.) 100M Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele     Nagy István 

elnök 

   
1.) A napirendi pont tárgya: A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása  

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet módosítás lényege, hogy átnevezésre 

kerül a Veresegyházért díj Pro Urbe díjra, a díjazottak feltétele nem kerül változtatásra. 

 

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: 

 



143/2015.(IX.07.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Tájékoztató A helyi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra Határidő: 2015.09.07. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

2.) A napirendi pont tárgya: Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközművek Gördülő 

Fejlesztési Tervének jóváhagyása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A fejlesztéssel kapcsolatosan elég nagy összegekről 

van szó. A beszámolóban szó volt arról, hogy az Állam 655 millió forintot jóváírt, itt felmerült kérdésként, hogy 

hogyan befolyásolj a szennyvízdíjat.  

 

Pásztor Béla: A szennyvízdíj nem önkormányzati hatáskörben módosul. A fejlesztési hányadot idén és jövőre 

a társulás megkapja, és a felújítások elvégzésre kerülnek. A pályázaton felüli kiépítéseket a három 

önkormányzat költségére kerül kivitelezésre.  

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

163/2015.(IX.07.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközművek Gördülő 

Fejlesztési Tervének jóváhagyása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.09.07. 

 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: 

 

144/2015.(IX.07.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság Tájékoztató az Erdőkertes – Szada – 

Veresegyház szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Tervének 

jóváhagyása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra Határidő: 2015.09.07. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 

3.) A napirendi pont tárgya: Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi 

Ivacsi-tó esetében 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Meghívásos pályázatról van szó, a jelenlegi bérlő a 

szerződésben foglaltak szerint ellátja a feladatát. 

 

Pásztor Béla: A tónak több bérlője is volt már, de a bérlők eddig nem tartották be a szerződésben foglaltakat. 

 

Bárczi László: Ez a tó is ingyenes bérleti szerződéssel rendelkezik? 

 

Pásztor Béla: Igen, a feltétel a tó és a terület rendben tartása. 

 



 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

164/2015.(IX.07.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a 

veresegyházi Ivacsi-tó esetében című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.09.07. 

 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: 

 

145/2015.(IX.07.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Tájékoztató Halgazdálkodási jog 

bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi Ivacsi-tó 

esetében című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.09.07. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök  

 
4.) A napirendi pont tárgya: „Előre csak előre, lássuk mi lesz belőle” ünnepi táncház  

megrendezésének önkormányzati támogatása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A rendezvény a múlt héten megtörtént, a költségek 

fedezetére kér támogatást. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

165/2015.(IX.07.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

„Előre csak előre, lássuk mi lesz belőle” ünnepi táncház 

megrendezésének önkormányzati támogatása 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a határozati javaslatban a határidő módosuljon a 

következőre: azonnal 

Határidő: 2015.09.07. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: 100M Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

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

 

Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szükségessége a közvilágítási pályázat önrész kifizetése, 

majd utótámogatásként megkapja az Önkormányzat a fennmaradó részt. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

166/2015.(IX.07.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

100M Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2015.09.07. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 16:35-kor bezárták. 

 

 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

            elnök                                    elnök   

 

Brummel Nikoletta 

 jegyzőkönyv-vezető         

  Kmf. 
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