Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Pénzügyi Bizottsági és
Ü g y r e n d i , J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés
2016. május 11.
Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.05.11-én 08:00 órakor kezdődő
Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István,Dr. Mádi Csaba, Varga Józsefné, Varga Imréné, Szénás Zsoltné
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Varga Józsefné, Bárczi László, Bobál Imréné
A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Cserháti Ferenc – alpolgármester, Garai Tamás – jegyző,
Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető
Meghívottak: Dr. Papp Dávid József, Csécsyné Dr. Drótos Edina, Leviczki Tamás, Gáncs Gábor, Dr. Marik
György
Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottságok tagjait, a megjelenteket az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 5fővel, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4
fővel határozatképes. Hat napirendi pontot javasol, továbbá indítványoz egy új napirendi pont felvételét. A
napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.
Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) 1 Mrd Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től

Nagy István
elnök

2.) Szolidaritási alapból nyújtott támogatás Erdőkertes Önkormányzata
részére

Nagy István
elnök

3.) Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tóth Sándor
Megállapodásának módosítása
elnök
4.) Vagyonkezelői jog megosztása a Veresegyház külterület 048/5 és a
051 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a GAMESZ és a Veresegyház
és Környéke Szennyvízközmű Társulás között, az erre vonatkozó
megállapodás aláírására való felhatalmazás

Nagy István – Tóth Sándor
elnök

5.) A 2016. évi Nemzeti Vágtán való indulás lehetőségéről

Nagy István
elnök

6.) Veresegyház Város Önkormányzata 2/2016-os számú költségvetési
rendelet módosítása

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: 1 Mrd Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Egységes keretszerződés készül, az eredeti
előirányzatot tartalmazza a 2016. évi költségvetés. A kamat 9-ről 10%-ra emelkedett, az előterjesztésben
felsorolásra kerültek a biztosítékként szolgáló ingatlanok.
Varga Imréné: A hitel 2016.12.31-ig szól a hitel, nem lesz akadálya a visszafizetésnek? A biztosíték értéke
mekkora?
Jáger Ágnes:Az Önkormányzat 170 millió forintért vette a házakat, a lakások bérleti díja havi 6,8-7 millió
forint.
Pásztor Béla: Igaz, hogy majdnem dupla biztosítékok jelent a hitelre. Feltehetőleg az Önkormányzat fel tud
venni 10 évre hitelt, amiből a még fenn nem álló hitelek kifizetésre kerülnek, és a felvett összegből még
marad is. 2017. évre növelni kell az adóbevételeket. Alapvetően az Önkormányzatnak a saját bevételeire
kell hagyatkozni. Az Önkormányzat másfajta forrásokat is keres.
Dr. Mádi Csaba: Mi a "B" terv ha a 4 milliárdos hitelt nem sikerül felvenni?
Pásztor Béla: Vannak olyan tárgyalások egy pályázatból amivel 500 millió forinthoz juthat az Önkormányzat.
Az ingatlan értékesítés nő, így az ingatlan árak növelésre kerülnek.
Nagy István:Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
63/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az
1 Mrd Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től
című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Nagy István elnök
2.) A napirendi pont tárgya: Szolidaritási alapból nyújtott támogatás Erdőkertes Önkormányzata
részére
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A költségvetésben 50 millió forint került tervezésre a
szolidaritási alapra. Ebből 12 millió forint kerül kifizetésre Erdőkertes részére, amiből megvásárolná az
Erdőkertes, Fő út 45. alatt lévő ingatlant File Krisztina és öt gyermeke számára.
Szénás Zsoltné: Az egyik kisgyerek beteg, az anya munka kész, de a legkisebb gyermek még csak kettő
éves.
Pásztor Béla: Amiket az Önkormányzat megvett azokat fix céllal vásároltak meg. Van rá lehetőség hogy egy
évig benne lakjanak. Elsősorban aki segíteni tud az segítsen. A jövőt illetően Veresegyház nem akar bővülni.
Fejlesztésben saját érdek hogy az emberek letelepüljenek.
Nagy István:Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
64/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Szolidaritási alapból nyújtott támogatás Erdőkertes

Önkormányzata részére című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Nagy István elnök
3.) A napirendi pont tárgya: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának 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 társulási megállapodás módosítása a kiválás miatt
szükséges. A társulás tagjainak a számát és pár módosítást kell átvezetni.
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:
81/2016.(V.11.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottsága a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Tóth Sándor elnök
4.) A napirendi pont tárgya: Vagyonkezelői jog megosztása a Veresegyház külterület 048/5 és a
051 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a GAMESZ és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
között, az erre vonatkozó megállapodás aláírására való felhatalmazás
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.

Hiánypótlásról van szó az új termálkút részén.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
65/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Vagyonkezelői jog megosztása a Veresegyház külterület 048/5
és a 051 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a GAMESZ és a
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás között, az
erre vonatkozó megállapodás aláírására való felhatalmazás
című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
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:
82/2016.(V.11.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottsága a Vagyonkezelői jog megosztása a
Veresegyház külterület 048/5 és a 051 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában a GAMESZ és a Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmű Társulás között, az erre vonatkozó
megállapodás aláírására való felhatalmazás című előterjesztést
elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Tóth Sándor elnök
5.) A napirendi pont tárgya: A 2016. évi Nemzeti Vágtán való indulás lehetőségéről
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Korábban is felvetődött már az ötlet, de akkor nem
látott benne lehetőséget, Felkereste egy társaság és most már több lehetőséget lát benne. Bár nagy
hasznát nem látja, de az Önkormányzat biztosan fog néhány halat. A Medve otthon területén kerülne
megrendezésre a válogató ami 22-5 lovasból állna. A teljes bevétel az Önkormányzatot illeti meg. Ha
megnöveli a Medveotthon látogatottságát akkor az csak jó az Önkormányzatnak. Javasolja a testületnek
elfogadásra. A jövőt illetően a legfőbb bevételi forrás az idegenforgalom lesz.
Dr. Mádi Csaba: Támogatja a javaslatot. Vannak bizonyos kiadások ahol első sorban nem a bevétel számít.
A késöbbiek során a milyen költségekbe veri Veresegyházat az nem tudható. Mivel balesetveszélyes ezért a
lovas és a ló biztosításával mi lesz?
Pásztor Béla: Az Önkormányzat csak támogató, nem az övé a ló, de ez részpontosításra kerül a
szerződésben. Hiánypótlásról van szó az új termálkút részén.
Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
66/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága A
2016. évi Nemzeti Vágtán való indulás lehetőségéről című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Nagy István elnök
6.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzata 2/2016-os számú költségvetési rendelet
módosítása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Jáger Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Jáger Ágnes: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet módosítás két részből áll,
átcsoportosításból és növelésből. A Lévai utcai óvodánál parkoló építés valamint kerítés építés került
tervezésre. A Gameszhoz kerülne a parkoló, az óvodához a kerítés, de ez nem módosíthatja a költségvetést.
A másik módosítás a K8-ról a K6-ra kerül módosításra. Ami módosítja a költségvetést az első napirendi pont
az 1 milliárd forint likvid hitel, ami a bevételi és kiadási oldalt is módosítja.
Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
67/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága
Veresegyház Város Önkormányzata 2/2016-os számú
költségvetési rendelet módosítása című előterjesztést elfogadta
és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Nagy István elnök
7.) A napirendi pont tárgya: Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatása
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az elmúlt években támogatta az Önkormányzat a
határon túli gyerekek iskoláztatását. Az alapítvány bízik az idei támogatásban is. A támogatás növeli a
gyerekek beíratását. Az Önkormányzat elsősorban a felvidéket támogatja.
Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
68/2016.(V.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatása című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
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:
83/2016.(V.11.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottsága a Rákóczi Szövetség Beiratkozási
Programjának támogatása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.11.
Felelős: Tóth Sándor elnök
Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 08:45-kor bezárták.

Tóth Sándor
elnök

Nagy István
elnök
Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető
Kmf.

