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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.03.01-én 15:45 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak:  

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

 

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

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Cserháti Ferenc – alpolgármester, Niedermayer Miklósné – 

aljegyző, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Megyeri Sándor – műszaki osztályvezető 

 

Meghívottak: Csécsyné Dr. Drótos Edina, Gáncs Gábor 

 

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 3 fővel 

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

bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.   

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) A Veresegyház, Újiskola u. 23. és a Veresegyház, Fő út 122. szám alatti  Nagy István-Tóth Sándor 

ingatlanok módosított árának ismertetése és elfogadása   elnök 

 

2.) Travill Invest Zrt-től felvett likvid kölcsönök visszafizetési határidejének Nagy István  

módosítása         elnök 

 

1.) A napirendi pont tárgya: A Veresegyház, Újiskola u. 23. és a Veresegyház, Fő út 122. szám alatti  

ingatlanok módosított árának ismertetése és elfogadása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Szokatlan napirendről van szó, korábban nem volt 

ilyen fajta módosítás 

 

Pásztor Béla: A megbeszélés során többször egyeztették az értékét, ami után nyilvánosságra került az ügy 

jelentkeztek, hogy az ingatlan árán felül a terület árát is külön megkapják. Kéri a testületet az elfogadásra. 

 

Varga Józsefné: Úgy érzi, ez rossz fényt vet a városra. Fél, hogy a többi ingatlan szerződésnél is jelentkezni 

fognak az eladók. 

 

Pásztor Béla: Az emelést nem spekulatív formában vetették fel az eladók. Ekkora beruházásnál ez az összeg 

elenyésző. 

 

Bárczi László: Ez nem tisztességes, hogy megállapodás után módosítják az összeget. 

 

 



Dr. Mádi Csaba: A költségvetés tervezetét áttekintve, látta, hogy nagyon ambiciózus a költségvetés. A 

fizetési kötelezettségek aránya kedvezőnek tűnik. A finanszírozás egyes tételei kockázata mellett. 

 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

29/2016.( III.01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága A 

Veresegyház, Újiskola u. 23. és a Veresegyház, Fő út 122. szám 

alatti ingatlanok módosított árának ismertetése és elfogadása 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a következő esetek mindegyikénél legyen visszavonhatatlan 

megállapodás a vételárról 

Határidő: 2016.03.01. 

 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: 

44/2016.(III.01.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága A Veresegyház, Újiskola u. 23. és a 

Veresegyház, Fő út 122. szám alatti ingatlanok módosított 

árának ismertetése és elfogadása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- a következő esetek mindegyikénél legyen visszavonhatatlan 

megállapodás a vételárról 

Határidő: 2016.03.01. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Travill Invest Zrt-től felvett likvid kölcsönök visszafizetési határidejének 

módosítása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés alapján a határidő 2015.12.31-ról 

2016.03.20-ra módosul. 

 

Pásztor Béla: A realitása teljes mértékben megvan az előterjesztésnek. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

30/2016.( III.01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Travill Invest Zrt-től felvett likvid kölcsönök visszafizetési 

határidejének módosítása című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2016.03.01. 

 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: 

45/2016.(III.01.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 



Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Travill Invest Zrt-től felvett likvid 

kölcsönök visszafizetési határidejének módosítása című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra  

Határidő: 2016.03.01. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 
 
Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 16:02-kor bezárták. 

 

 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

            elnök                                   elnök   

 

 

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető 

Kmf. 


