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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.06.30-án 8:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak: 

Pénzügyi Bizottsági tagok: Dr. Mádi Csaba, 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, Garai Tamás – jegyző, 

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

Jovanovic Dragutin – építésügyi csoportvezető, Kapros Károly – informatikai és ügyviteli 

osztályvezető 

 

Meghívottak: Dr. Csécsiné dr. Drótos Edina, Sörös Erika 

 

Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottságok tagjait, a 

megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 fővel, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 3 fővel határozatképes. Hat napirendi pontot javasol, továbbá indítványozza egy új 

előterjesztés tárgyalásával és a napirendi pontok felcserélt tárgyalását. A napirend elfogadására kéri a 

bizottsági tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1. Önkormányzati szennyvízközmű-vagyonra vonatkozó    Nagy István-Tóth Sándor 

vagyonértékelés elfogadása       elnök 

2. Lévai utca óvoda környéki terület rendezése (Veresegyház 0128/3,   Tóth Sándor 

0129/17 és 0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, és az óvoda  elnök 

területének kialakítása) 

 

3. Nemzetközi INTERREG pályázatban való részvétel támogatása –   Nagy István 

2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE –   elnök 

Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátás érdekében  

Közép-Európában 

 

4. Veresegyház, Csonkási óvoda teherlift-kialakítása – a Magyarország  Nagy István 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet   elnök 

II.7. pont szerinti pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az  

önerő biztosítása 

 

5. Közszolgáltatási szerződés megkötése az Zöld Híd Régió Kft.-vel és   Tóth Sándor 

a Nemzeti Hulladékkezelési Vállalattal      elnök 

 

6. Illésmester Kft. részére nyújtott 5.000.000,-Ft kamatmentes kölcsön  Tóth Sándor 



visszafizetési határidejének meghosszabbítása, valamint további  elnök 

10 Ft hitel nyújtása 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Önkormányzati szennyvízközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés 

elfogadása 

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes       

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése, hogy Sörös Erika kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztésben foglaltakat?  

 

Sörös Erika: 1,7mrd Ft-al többre értékelték a szennyvízközmű vagyont, mint legutóbb, így Veresegyház 59,9%-

os tulajdoni hányada alapján 292 millió forinttal  

 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

94/2016.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

„Önkormányzati szennyvízközmű-vagyonra vonatkozó 

vagyonértékelés elfogadása” című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

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: 

 

105/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága az „Önkormányzati szennyvízközmű-

vagyonra vonatkozó vagyonértékelés elfogadása” című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Lévai utca óvoda környéki terület rendezése (Veresegyház 0128/3, 0129/17 és 

0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, és az óvoda területének kialakítása) 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök 

 

Tóth Sándor: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése, hogy Jovanovic Dragutin kívánja-e 

kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat? 

 

Jovanovic Dragutin: A város nő, a gyerekek belakták már az óvodát, rendezni kell a területet. 

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: 

 

106/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a „Lévai utca óvoda környéki terület 

rendezése (Veresegyház 0128/3, 0129/17 és 0128/31 hrsz-ú 

ingatlanok belterületbe vonása, és az óvoda területének 

kialakítása)” című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra 



Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Nemzetközi INTERREG pályázatban való részvétel támogatása – 2. Cooperating 

on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE – Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátás 

érdekében Közép-Európában 

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

Dr. Mádi Csaba: Felkéri Cserháti Ferencet, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Cserháti Ferenc: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Velencei Egyetem részéről érkezett a 

megkeresés Önkormányzatunkhoz a TÖOSZ-on (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) keresztül 

a projektben való közreműködésre. A pályázat anyagi hozzájárulással jár, őszre értékelik a javaslatokat, 

utána lehet belőle szerződés. Ez a pályázat jó lehetőséget jelent elindulni a brüsszeli források irányába, 

tapasztalatot szerezhetünk nemzetközi szinten is, és közvetlenül pályázhatunk Brüsszelbe a későbbiek 

folyamán. 

 

Dr. Mádi Csaba: A projekt eredménye egy értékelési szisztéma lesz? 

 

Cserháti Ferenc: Egy alkalmazás. Egy minta, amit alapul vehetünk. A megvalósíthatósági, megtérülési 

szakértői számításokat váltaná ki, amikre az Önkormányzat sokat költ. Sokat beszéltünk a napenergia 

hasznosításáról is, ami a termál áramfogyasztás felhasználását csökkentené. 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

95/2016.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Nemzetközi INTERREG pályázatban való részvétel támogatása 

– 2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE – 

Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátás érdekében 

Közép-Európában” című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

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: 

 

107/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a „Nemzetközi INTERREG pályázatban 

való részvétel támogatása – 2. Cooperating on low-carbon 

strategies in CENTRAL EUROPE – Együttműködés az alacsony 

szén-dioxid kibocsátás érdekében Közép-Európában” című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház, Csonkási óvoda teherlift-kialakítása – a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II.7. pont szerinti pályázati lehetőségen való 

indulás támogatása, az önerő biztosítása 

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

Dr. Mádi Csaba: Felkéri Cserháti Ferencet, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 



 

Cserháti Ferenc: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A pályázatot tavaly forráshiány miatt elutasították. 

A jelenlegi támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A szükséges önerő mértéke minimum 50 %. 

A Csonkási Óvodában egy kültéri lépcsőn keresztül közelíthető meg a gazdasági bejárat, ezen keresztül 

történik az alapanyagok beszállítása az alagsori főzőkonyhába. A nagy mennyiségű alapanyag napi 

szállítása jelenleg csak kézi erővel lehetséges, ami nehézkes és hosszadalmas, esős időben vagy a téli 

fagyok idején pedig kifejezetten balesetveszélyes. Ezért kellene beszereznünk egy pályakövető lépcsőjáró 

berendezést. 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

96/2016.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Veresegyház, Csonkási óvoda teherlift-kialakítása – a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 

C. tv. 3. melléklet II.7. pont szerinti pályázati lehetőségen való 

indulás támogatása, az önerő biztosítása” című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

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: 

 

108/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a „Veresegyház, Csonkási óvoda 

teherlift-kialakítása – a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II.7. pont 

szerinti pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az 

önerő biztosítása” című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Illésmester Kft. részére nyújtott 5.000.000,-Ft kamatmentes kölcsön visszafizetési 

határidejének meghosszabbítása, valamint további 10 MFt hitel nyújtása 

A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 2016.06.28-a volt a visszafizetés határideje. Az 

Illésmester Kft. jelezte, hogy nem kapta meg a munkájáért a vállalkozási díjat, ezért kéri módosítani a 

visszafizetés határidejét Augusztus 30-ra, és egyben kéri a vállalkozás további zavartalan működése 

érdekében 10MFt likvid kölcsön biztosítását. Szavazásra kéri a Bizottságok tagjait. 

Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

97/2016.(VI.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 

„Illésmester Kft. részére nyújtott 5.000.000,-Ft kamatmentes 

kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása, valamint 

további 10 MFt hitel nyújtása” című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes 



 

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: 

 

109/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága az „Illésmester Kft. részére nyújtott 

5.000.000,-Ft kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása, valamint további 10 MFt hitel nyújtása” című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése az Zöld Híd Régió Kft.-vel és a Nemzeti 

Hulladékkezelési Vállalattal 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor 

 

Tóth Sándor: Felkéri Megyeri Sándort, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.. 

 

Megyeri Sándor: Június 30-ával az Önkormányzatnak hulladékszállítási szerződést kell kötnie. Ehhez a 

szerződéstervezetet most kaptuk meg. A határozati javaslatot módosítani kell, mert a szerződést a Zöld Híd 

Régió Nonprofit Kft-vel kell megkötni. 

 

Garai Tamás: Az előterjesztés taglalja, miért kell új szerződést kötni. A 2015. évi CCXXI. törvény hatályba 

lépésével a közszolgálati díj és a szolgáltatási díj elvált egymástól. A közszolgáltatási díjat a lakosság fizeti 

meg az NHKV-nak, mí a szolgáltatási díjat az NHKV folyósítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző 

szervezetek számára.   

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: 

 

110/2016.(VI.30.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a „Közszolgáltatási szerződés 

megkötése az Zöld Híd Régió Kft.-vel és a Nemzeti 

Hulladékkezelési Vállalattal” című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra, a következő 

módosítással: 

A szerződést az Önkormányzat a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.-

vel köti meg, a határozati javaslatban foglaltaktól eltérően. 

Határidő: 2016.06.30. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 8:40-kor bezárták. 

 

 

 

 

Tóth Sándor Dr. Mádi Csaba 

          elnök  elnök-helyettes 

  

Jakab Ádám 

jegyzőkönyv-vezető helyettes 

Kmf. 


