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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.09.02-án 07:30 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, Bobál Imréné, Bárczi László 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Cserháti Ferenc – alpolgármester, Garai Tamás – jegyző, 

Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Megyeri Sándor – műszaki osztályvezető 

 

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. Tíz napirendi pontot javasol, továbbá indítványoz egy új napirendi pont tárgyalását. A 

napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.)   Tóth Sándor 

önkormányzati rendelet módosítása      elnök 

 

2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának  Tóth Sándor 

jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelet   elnök 

módosítása 

 

3.) Kézilabda munkacsarnok létesítéséhez jelzálogjog bejegyzése  Nagy István – Tóth Sándor 

elnök 

 

4.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz)   Nagy István – Tóth Sándor 

elnök 

 

5.) Felajánlott földterület megvétele       Nagy István – Tóth Sándor 

(Veresegyház 069/14 és 069/15 hrsz-ek)     elnök 

 

6.) A veresegyházi evangélikus templom felújításához támogatás nyújtása Nagy István 

elnök 

 

7.) Támogatás a KINCS Alapítvány számára     Nagy István 

elnök 

 

8.) A Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány részére támogatás nyújtása Nagy István – Tóth Sándor 

elnök 

 



9.) Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére     Nagy István 

– a jégkárt elszenvedett települések javára – támogatás nyújtása  elnök 

 

10.) Katolikus egyházközség részére támogatás nyújtása a Nyitott Templomok  Nagy István – Tóth Sándor 

Napja rendezvényhez        elnök 

 

11.) Egyebek 

 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.)  

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 jelenlegi szabályok kiszélesítéséről van szó, mivel 

ezen intézkedés nélkül a rendelet nem szankcionálható. A településképi rendezésről van szó, gyomtalanítás 

és rágcsáló mentesítés tartozik ide, amelyre több figyelem fog rá fordulni. 

 

Bobál Imréné: Ezt ki fogja ellenőrizni és számon kérni? 

 

Pásztor Béla: Első félévtől komoly gondot fordítottak a házak előtti terület rendbetételére. A szerzett 

tapasztalatokat használják a továbbiakban, hogy az út és a telekhatás között rendben legyen. A kezdő 

büntetés tízezer forint. Az ellenőrzés Jegyző őr kezében van, a közterület felügyelők feladata ez. 

 

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: 

 

124/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága Az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának  

jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI.1.) 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. Az előterjesztés csak egy adminisztratív cseréről szól. 

 

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: 

 

125/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága A közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 27/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelet  

módosítása című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 



 

3.) A napirendi pont tárgya: Kézilabda munkacsarnok létesítéséhez jelzálogjog bejegyzése  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Pásztor Béla: A pályázatot befogadták, folyamatban van a döntés. Az állam adja, közreműködik benne, de  

15 éves jelzálog jogot kér. A csarnok előtti téren lévő ingatlanok tulajdonosai kérik a házai megvásárlását. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

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

határozatot: 

122/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Kézilabda munkacsarnok létesítéséhez jelzálogjog bejegyzése 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 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: 

 

125/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Kézilabda munkacsarnok 

létesítéséhez jelzálogjog bejegyzése című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A terület a GE mögött található 2.802 négyzetméter, a 

vételára 840.600 Ft. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

123/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz) 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 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: 

 

127/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 043/24 hrsz) című előterjesztést elfogadta és 

javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 



5.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 069/14 és 069/15 hrsz-ek) 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A terület a kisrét területén található. Szavazásra kéri a 

Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

124/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Felajánlott földterület megvétele  

(Veresegyház 069/14 és 069/15 hrsz-ek) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 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: 

 

128/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Felajánlott földterület megvétele 

(Veresegyház 069/14 és 069/15 hrsz-ek) című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

6.) A napirendi pont tárgya: A veresegyházi evangélikus templom felújításához támogatás nyújtása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Korábban 12 millió forinttal támogatta már az 

Önkormányzat, most a tető felújításhoz kér támogatást. 

 

Pásztor Béla: A templom tetőszerkezetét ténylegesen ki kell javítani. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

125/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága A 

veresegyházi evangélikus templom felújításához támogatás 

nyújtása című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

7.) A napirendi pont tárgya: Támogatás a KINCS Alapítvány számára 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A továbbtanulással kapcsolatosan Sulibörze lesz, ezért 

kérnek támogatást. 

 

Szénás Zsoltné: Eddig a Kulturális Bizottság a saját keretéből adott az alapítványnak támogatást, csak 

szükséges a testületi jóváhagyás az alapítványok számára. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

 

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

határozatot: 



126/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Támogatás a KINCS Alapítvány számára című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a 

következő kiegészítéssel: 

- A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 

keretéből kerüljön átvezetésre a támogatás összege és így 

kerüljön kifizetésre 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

8.) A napirendi pont tárgya: A Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány részére támogatás nyújtása  

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Szénás Zsoltné: Javasolja a magasabb összeg megállapítását mivel csak a buszköltség egy millió forint. 

Eddig a Kórus is a Kulturális Bizottság a saját keretéből kapott támogatást, továbbra is szükséges a testületi 

jóváhagyás az alapítványok számára. 

 

Nagy István: Akkor az összeg kerüljön emelésre 200.000 Ft-tal, amelyet a Művelődési Bizottság keretéből kell 

átvezetni. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

126/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága A 

Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány részére támogatás 

nyújtása számára című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

képviselő testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- az alapítvány a város költségvetéséből 300 ezer forint, 

valamint a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és 

Sportbizottság keretéből 200 ezer forint támogatást kapjon 

Határidő: 2016.09.02. 

 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: 

 

129/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága A Veresegyházi Cantemus 

Kórusalapítvány részére támogatás nyújtása című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

9.) A napirendi pont tárgya: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére – a jégkárt elszenvedett 

települések javára – támogatás nyújtása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztésben 1 millió forint szerepel a támogatás 

összegeként. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

128/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére – a jégkárt 

elszenvedett települések javára – támogatás nyújtása című 



előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

10.) A napirendi pont tárgya: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére – a jégkárt elszenvedett 

települések javára – támogatás nyújtása 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Észrevételezi, hogy a kérelem nem került csatolásra az 

előterjesztéshez. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

129/2016.(IX.02.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

Katolikus egyházközség részére támogatás nyújtása a Nyitott 

Templomok Napja rendezvényhez című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a következő 

kiegészítéssel: 

- a kérelem kerüljön csatolásra az előterjesztéshez 

Határidő: 2016.09.02. 

 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: 

 

130/2016.(IX.02.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Katolikus egyházközség részére 

támogatás nyújtása a Nyitott Templomok Napja rendezvényhez 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra a következő kiegészítéssel: 

- a kérelem kerüljön csatolásra az előterjesztéshez 

Határidő: 2016.09.02. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

11.) Egyebek: Köztisztviselők bérkiegészítése 

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök 

 

Nagy István: A több alkalommal felvetett anyagi juttatás mikorra várható? 

 

Pásztor Béla: A teljesítés nem fog módosulni. A március elején beállt helyzet befolyásolta a folyósítást. 2016. 

szeptember 15-20 között a kifizetés megtörténik. A vezetők javaslatokat készítettek, és a pénz rendelkezésre 

áll, visszamenőlegesen januárig hónapig kerül kifizetésre. Nagyságrendileg 80 millió forint.  

 

Nagy István: Köszöni a tájékoztatást. 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnökök köszönik a részvételt, és ülést 8:09-kor bezárták. 

 

 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

          elnök  elnök  

  

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető  

Kmf. 


