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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.11.08-án 15:00 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak: 

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

 

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

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Niedermayer Miklósné – aljegyző, Jáger Ágnes - pénzügyi 

osztályvezető, Kapros Károly – informatikai osztályvezető, Nagyné Dr. Kézi Éva – 

igazgatási osztályvezető,  

 

Meghívottak: Gáncs Gábor, Kovács Péter, Szalontai Boldizsár, Leviczki Tamás, Csécsyné Dr. Drótos Edina, 

Kosik József 

 

Dr. Mádi Csaba, a Pénzügyi bizottság elnök-helyettese szeretettel köszönti a bizottságok tagjait, a 

megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4fővel, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 4 fővel határozatképes. Három napirendi pontot javasol, valamint javasolja a 

napirendi pontok felcserélt tárgyalását. A napirend elfogadására kér a bizottságok tagokat. A bizottságok 

egyhangúan elfogadták a napirendet.  

 

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2016. (II. 29.) számú  Nagy István – Tóth Sándor 

költségvetési rendeletének módosítása –      elnök 

A 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak  

tájékoztatója  

   

2.) Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot  Nagy István – Tóth Sándor 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a    elnök 

költségvetési évet követő három évre várható összegének  

bemutatása  

 

3.) 4 mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitel      Nagy István – Tóth Sándor 

elnök 

 

1.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2016. (II. 29.) számú 

költségvetési rendeletének módosítása – A 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak  

tájékoztatója  

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

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet módosítását az időközben 

bekövetkezett változások tudomásul vétele teszi szükségessé. A legfontosabb eleme a várható iparűzési 

adó bevételek csökkentése. Ez a masszív tétel húzódik át a módosítások során. A harmadik negyedévi 

tájékoztatóban jelennek meg azok az anyagi következmények, amelyeket a képviselő testület sorra 

meghoz. 

 



Jáger Ágnes: Két részből tevődik össze a rendelet módosítás. Az adókiesés miatt markánsan módosul a 

közhatalmi bevételek előirányzata. A kieső bevételt a hosszú lejáratú hitellel kerül módosításra. A rendelet 

módosítás igazodik a három napirendi ponthoz, és megfelel a hitelfelvételhez szükséges adatokhoz is. 

 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

159/2016.(XI.08) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága 

Veresegyház Város Önkormányzatának a 2/2016. (II. 29.) számú 

költségvetési rendeletének módosítása – A 2016. évi 

költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak tájékoztatója  

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes  

 

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: 

 

155/2016.(XI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a 2/2016. (II. 29.) számú költségvetési 

rendeletének módosítása – A 2016. évi költségvetés III. 

negyedévi teljesítési adatainak tájékoztatója című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

       Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

2.) A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot  

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegének bemutatása 

A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ez a hitelfelvételhez szükséges előre tekintés, hogy 

az Önkormányzat milyen módon tudja fedezni a kiadásait. Igen csekély gyarapodással számol az 

Önkormányzat az iparűzési adó tekintetében.  

 

Varga Józsefné: Az iparűzési adó bevételt rettentően nehéz megbecsülni a következő évre vonatkozóan. 

 

Jáger Ágnes: Az iparűzési adó kimenetele a bevallásokkal válik érdekessé. A bevételek, ha realizálódnak, 

akkor a táblázatot bármikor lehet módosítani.  

 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

160/2016.(XI.08) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága a 

Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegének bemutatása című előterjesztést elfogadta 

és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes  

 

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: 

 

156/2016.(XI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a Veresegyház Város Önkormányzat 

saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegének bemutatása című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

       Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

3.) A napirendi pont tárgya: 4 mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitel 

 A napirendi pont előadója: Tóth Sándor elnök   

 

Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Pásztor Béla: A négymilliárd forint felvételére kettő indok van, az éven belül meglévő hitel rendezése. A 

fennmaradó kilencszázmillió forint a bevételkiesésből adódó kiadások fedezésre kerül felhasználásra. 

Bizonyos tartalékot is lehet képezni, a város biztonságát adja adókiesés esetén is. Természetesen ez csak 

tájékoztató, hogy készülnek a 2017. évi esztendőre. Várhatóak adóemelések, amennyiben a testület 

elfogadja.  

 

Jáger Ágnes: Három banktól kért az Önkormányzat ajánlatot, a Takarékbank nem élt a pályázati 

lehetőséggel, a Sberbank nem adott végleges ajánlatot. A számlavezető bank a K&H bank adott 

elfogadható ajánlatot.  

 

Dr. Mádi Csaba: Ha az Önkormányzat nem kap, engedélyt a hitel felvételére akkor a szerződéskötés nem 

jön létre. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

161/2016.(XI.08) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága a 

4 mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitel című előterjesztést 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök-helyettes  

 

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: 

 

157/2016.(XI.08.) sz. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottsága a 4 mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitel 

című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

testületnek elfogadásra 

       Határidő: 2016.11.08. 

 Felelős: Tóth Sándor elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 15:26-kor bezárták. 

 

 

Tóth Sándor Dr. Mádi Csaba 

  elnök          elnök-helyettes 

 

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető 

Kmf. 


