
Veresegyház Város  

Önkormányzata       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

P é n z ü g y i  B i z o t t s á g i  é s   

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 

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  2 5 .  

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.10.25-én 12:30 órakor kezdődő 

Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak: 

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

 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bárczi László, Bobál Imréné 

 

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

Jáger Ágnes - pénzügyi osztályvezető, Jovanovic Dragutin - építésügyi csoportvezető 

 

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

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

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

A bizottságok egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) A reklámhordozók elhelyezéséről szóló 10/2008.(IV.30.) önkormányzati  Tóth Sándor 

rendelet módosítása        elnök 

 

2.) A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet  Tóth Sándor 

módosítása (Ingyenesen juttatott szociális tűzifa házhoz szállítási   elnök 

díjának megállapítása) 

 

3.) Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése     Tóth Sándor 

(Veresegyház 1103/35 és 1103/36 hrsz)     elnök 

 

4.) Nyilvános pályázat kiírása a Veresegyház 0119/33 hrsz.-ú, 15.038 m2  Tóth Sándor 

területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére     elnök 

(Veresegyház, Viczián utca)     

 

5.) Veresegyház város közigazgatási területén lévő közút elnevezése   Tóth Sándor  

(Csengettyű köz)        elnök 

 

6.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére támogatás nyújtása Tóth Sándor 

elnök 

 

7.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Tóth Sándor 

elnök 

 

8.) „A kultúra szárnyán határok nélkül” nemzetközi Ingerreg pályázatokban Nagy István-Tóth Sándor 

 való részvétel támogatása       elnök 

 



1.) A napirendi pont tárgya: A reklámhordozók elhelyezéséről szóló 10/2008.(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 rendeletmódosítás lényege a kisebb szórólapok 

elhelyezésének betiltása, a mik rontják a városképet. Tilos elhelyezni szórólapot a műemlékek és azok 

kerítésén, játszótéren és a villanyoszlopokon és kandellábereken. 

 

Bobál Imréné: A továbbiakban hol lehet ezeket a hirdetéseket elhelyezni? 

 

Garai Tamás: Minden egyéb helyen, ahol a rendelet nem tiltja. 

 

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: 

 

147/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi,  Jogi és 

 Közbiztonsági Bizottsága A reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

 10/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása című 

 előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

 elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet  

módosítása (Ingyenesen juttatott szociális tűzifa házhoz szállítási díjának megállapítása) 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Régóta végez az Önkormányzat egy olyan 

tevékenységet, amit a lakosság hasznára válik. A Polgármester Úrra megbeszélés volt, hogy bruttó 5.000Ft 

szállítási díjat kérnek a fáért cserébe. 

 

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: 

 

148/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi,  Jogi és 

 Közbiztonsági Bizottsága A szociális  ellátásokról szóló 

 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 (Ingyenesen juttatott  szociális tűzifa házhoz szállítási díjának 

 megállapítása) című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

 képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 1103/35 és 

 1103/36 hrsz) 

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Mind a három pályázó megajánlott az 5.000Ft/nm 

árat. Pluszban az Ecomont Invest Zrt. harminc munkahelyet teremt.  

 



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: 

 

149/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

       Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi,   

       Jogi és Közbiztonsági Bizottsága Kiírt ingatlanértékesítési  

       pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 1103/35 és 103/36 

       hrsz) című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő  

       testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

4.) A napirendi pont tárgya: Nyilvános pályázat kiírása a Veresegyház 0119/33 hrsz.-ú, 15.038 m2 

 (Veresegyház, Viczián utca) területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére  

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Lévai utcában található az ingatlan, az előző 

pályázathoz hasonlóan kerül közzétételre. Nincs még pályázó a területre. A benyújtási határidő 2016.11.24, 

a szerződéskötésre november végéig van idő. 

 

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: 

 

150/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

       Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi,   

       Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a Nyilvános pályázat kiírása a 

       Veresegyház 0119/33 hrsz.-ú, 15.038 m2 (Veresegyház, Viczián 

       utca) területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére című 

       előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

       elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

5.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház város közigazgatási területén lévő közút elnevezése  

 (Csengettyű köz) 

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Felkéri Jovanovic Dragutint, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jovanovic Dragutin: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A ligetekben korábban volt területrendezés, 

ezért szükséges ennek a résznek is a rendezése, javasolja a közút elnevezését a könnyebb 

beazonosíthatóság miatt. 

 

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: 

 

151/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

      Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és  

      Közbiztonsági Bizottsága a Veresegyház város közigazgatási 

      területén lévő  közút elnevezése (Csengettyű köz) című  

      előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő   

      testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 



 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

6.) A napirendi pont tárgya: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére támogatás nyújtása  

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Felkéri Garai Tamást, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Garai Tamás: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Új eszközök és technikai háttér megteremtésére 

kérnek 200.000 Ft támogatást. 

 

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: 

 

152/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

      Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és  

      Közbiztonsági Bizottsága Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

      részére támogatás nyújtása című előterjesztést elfogadta  

      és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

7.) A napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Tóth Sándor: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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: 

 

153/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

      Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és  

      Közbiztonsági Bizottsága a Tájékoztató a lejárt határidejű  

      határozatok végrehajtásáról című előterjesztést elfogadta  

      és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

8.) A napirendi pont tárgya: „A kultúra szárnyán határok nélkül” nemzetközi Ingerreg pályázatokban való 

részvétel támogatása 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök  

 

Nagy István: Felkéri Cserháti Ferencet, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Cserháti Ferenc: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A pályázat tartalma tegnap lett egyeztetve. 

Kifejezetten a határon átnyúló települések együttműködéséről van szó. Tömör vármegyének egy 

bányászattal foglalkozó településén található épületek nagyon rossz állapotban vannak, de szeretnék 

felújítani. A pályázatnál maximum 3 millió euró kérhet, amely döntő többségét a szlovák fél kapná. A 

pályázatból megvalósulna a templombelső felújítása, kulturális programokat és tapasztalatokat 

cserélnének. Szükséges egy megállapodás, ami húsz évre kerül megkötésre. Már 140 millió eurónyi pályázat 

érkezett. A támogatási keret 22 millió euró. A támogatás 95%-os a többi 5% önerő. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

154/2016.(X.25) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi   

  Bizottsága „A kultúra szárnyán határok nélkül” nemzetközi  

  Ingerreg pályázatokban való részvétel támogatása című  



  előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

  elfogadásra 

Határidő: 2016.10.25. 

 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: 

 

154/2016.(X.25.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

       Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi,   

       Jogi és Közbiztonsági Bizottsága „A kultúra szárnyán határok 

       nélkül” nemzetközi Ingerreg pályázatokban való részvétel  

       támogatása című előterjesztést elfogadta és javasolja a  

       képviselő testületnek elfogadásra 

       Határidő: 2016.10.25. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 13:05-kor bezárták. 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

  elnök                 elnök 

 

 

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető 

Kmf. 


