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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.10.14-én 07:30 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, Bárczi László, Bobál Imréné 

 

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

Jovanovic Dragutin – építési irodavezető 

 

Meghívottak: Dr. Csécsiné dr. Drótos Edina, Szalontai Boldizsár, Nagy József Attila  

 

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

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

határozatképes. A napirend módosítását javasolja, kéri, hogy a bizottság a 3-as, 4-es, 9-es napirendet vegyék 

le a tárgyalandó napirendek közül, majd a napirend elfogadására kéri a bizottságok tagjait. A bizottságok 

egyhangúan elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

 

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  Nagy István-Tóth Sándor 

 szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása   elnök 

 

2.) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) önkormányzati rendelet módosítása Nagy István –Tóth Sándor 

           elnök 

 

3.) Veresegyházi Gyógy- és Termálfürdő megvalósítása és üzemeltetése  Nagy István-Tóth Sándor 

           elnök 

 

4.) Veresegyházi Gyógy- és termálfürdő beruházáshoz kapcsolódó  Nagy István-Tóth Sándor 

 szolgáltatási közbeszerzési eljárások megindításához hozzájárulás  elnök 

 

5.) Ingatlan belterületbe vonása (Veresegyház, 0106/5hrsz)    Nagy István –Tóth Sándor

           elnök 

 

6.) Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés   Nagy István –Tóth Sándor 

            elnök 

 

7.) Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek elkészítése tárgyú Nagy István 

közbeszerzési eljárás megindítása       elnök 

 

8.) A Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-2017.évi lapszerkesztési és  Nagy István 

nyomdai előállítási munkáinak megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás elnök 

megindítása 

 



 

9.) A római katolikus plébánia épület bővítése, felújítása és korszerűsítése   Nagy István 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása      elnök 

 

10.) Lévai úti óvoda bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás   Nagy István 

megindítása         elnök 

 

11.) A Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval tárgyú közbeszerzési Nagy István 

eljárás megindítása        elnök  

 

12.) Az új római katolikus templom eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás Nagy István 

megindítása         elnök 

 

 

 

 

 

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati 

rendelet módosítása   

 

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztés tartalmát. 

 

 

Jáger Ágnes: 127 millió forint költségvetési főösszeg növelés történt. Bevételi oldalon az ingatlan 

értékesítéseknél jelenik meg, míg a kiadási oldalon a tartalékkeretben. 

 

Nagy István: Mi az alapja a növekedésnek? 

 

Pásztor Béla: Az ingatlanok iránt nő a kereslet. A budapesti úti felekre is több a vevő, mint gondoltuk, az 

egyik érdeklődő pl.: a Gombai cukrászda, mely szeretné bővíteni az épületét egy játszóházzal. . Persze 

parkoló helyet is kell biztosítani. A másik vevő Szegi Izabella. 

A Százszorszép utca iránt is nőtt a kereslet, ahol pedig 9 telkünk van. 

 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

181/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresegyház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

159/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Veresegyház Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati 

rendelet módosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

 



2.) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Mádi Csaba: Nem értem az előterjesztésben a különbségtételt. Az előterjesztés csak azt a 

megkülönböztetés teszi, hogy: tekintettel a képzés rentabilitására. A bérleti díj ugyanannyi, akkor is, ha 

kevesebben, mint amikor többen vannak. 

 

Nagy István: De ha többen vannak, akkor megtermelik a bérleti díj költségét a cégnek. 

 

Pásztor Béla: Szeretnének nyelveket tanítani, de lehet, hogy 10 fő alatt nem termelik ki a költségeket. Ha 

tudunk tanítani ennyi gyereket idegen nyelvekre, akkor meg kell tenni. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

181/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) önkormányzati rendelet 

módosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

159/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) 

önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

5.)Ingatlan belterületbe vonása (Veresegyház, 0106/5hrsz)  

 

Nagy István: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

182/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

ingatlan belterületbe vonása (Veresegyház, 0106/5hrsz) című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

160/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága az ingatlan belterületbe vonása 

(Veresegyház, 0106/5hrsz) című előterjesztést elfogadta és javasolja 

a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 



 

6.)Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés 

 

Nagy István: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

183/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

161/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Veres 1 Színház működésével 

kapcsolatos bérleti szerződés című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

  

7.)Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

 

Nagy István: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

184/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek 

elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

162/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti 

engedélyes terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

 

 

 

 

 

 



8.) A Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-2017.évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak 

megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Mádi Csaba: Elképzelhető, hogy az előterjesztésben becsült költség összegénél kevesebbe fog kerülni a 

versenytárgyalás során? 

 

Pásztor Béla: A versenyben ez benne van. 

 

Mádi Csaba: Kik szerepelnek meghívottként? 

Pásztor Béla: Hasonló tevékenységet folytató cégek. 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

185/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-2017.évi lapszerkesztési és 

nyomdai előállítási munkáinak megrendelése tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

163/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-

2017.évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak 

megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

10.)Lévai úti óvoda bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   

  

Nagy István: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

186/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Lévai 

úti óvoda bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

164/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Lévai úti óvoda bővítése és felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 



11.)A Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Nagy István: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

187/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

165/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága a Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 

foglalkoztatóval tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

12.)Az új római katolikus templom eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Nagy István: Az előterjesztés csak a padok beszerzéséről szól, a további eszközbeszerzés az egyház dolga. 

 

Varga Józsefné: A katolikus egyház a legnagyobb, lenne pénze rá. A többi kisebb egyház mit kapott? 

 

Pásztor Béla: A baptista 17 millió forintot kapott, az evangélikus egyház 6 millió forint körül, a tető átalakítás a 

9 millió forint körül lesz. A református egyház az iskolát. A katolikus egyház használatra kapja a templomot, a 

templom az önkormányzaté marad, az urnadíjak is az önkormányzat bevételét fogják képezni. Az építkezés 

legfőképp városi szándékot tükröz, mert a nagyobb cél a jelenlegi templom múzeummá történő 

átalakítása, és bekapcsolása a város idegenforgalmába. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

188/2015.(X.14.). sz.Pü-i  Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az új 

római katolikus templom eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Nagy István elnök 

 

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

 

 

 

 

 



A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

166/2015.(X.14.). sz. Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Biz. határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

közbiztonsági Bizottsága az új római katolikus templom 

eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra. 

Határidő: 2015.10.14. 

Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 07:42-kor bezárták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

            elnök                                    elnök   

 

 

 

 

Jakab Ádám 

                                                              helyettes jegyzőkönyv-vezető         

                                                                                      Kmf. 
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