Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2016. május 30.
Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.05.30-án 07:30-kor kezdődő Pénzügyi
Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Dr. Mádi Csaba, Varga Józsefné, Szénás Zsoltné, Varga Imréné
A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Cserháti Ferenc - alpolgármester, Niedermayer Miklósné –
aljegyző, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető
Meghívottak: Nagy József Attila
Dr. Mádi Csaba, a Pénzügyi bizottság elnök helyettese szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a
megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4fővel határozatképes. Egy
napirendi pontot javasol, a napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság egyhangúan
elfogadta a napirendet.
Napirend
Tárgy:
1.) FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN –
VEKOP-5.3.2-15 – pályázati lehetőségen való indulás támogatása –
Kerékpárút kiépítése a Patak és a Kisrét utcákban

Előadó:
Dr. Mádi
elnök helyettes

2.) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
Dr. Mádi Csaba
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont által meghatározott
elnök helyettes
pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása –
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona ápolási részleg kialakítása
3.) „Óvodai eszközbeszerzés a veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda számára”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Dr. Mádi Csaba
elnök helyettes

1.) A napirendi pont tárgya: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN –
VEKOP-5.3.2-15 – pályázati lehetőségen való indulás támogatása –
Kerékpárút kiépítése a Patak és a Kisrét utcákban
A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
Dr. Mádi Csaba: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tervező munka, ha nem indul az Önkormányzat akkor
nem valósul meg. Az átemelőtől a GE bejáratáig épülhet kerékpár út ami 2,5 méter széles lesz.
Dr. Mádi Csaba: 500 M Ft-ról van szó, ami a támogatás 100%-a. Ha nyer az Önkomrányzat akkor három év
alatt kell elvégezni.
Pásztor Béla: Ha megnyeri az Önkormányzat, akkor arra kell törekedni, hogy az első évben kifizetésre
kerüljön.

Cserháti Ferenc: Csak a megye szerepel a pályázatban, ami nem tartalmazza Budapestet.
Dr. Mádi Csaba:Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
70/2016.(V.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN –VEKOP5.3.2-15 – pályázati lehetőségen való indulás támogatása –
Kerékpárút kiépítése a Patak és a Kisrét utcákban
című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.30.
Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
2.) A napirendi pont tárgya: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont által meghatározott
pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása –
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona ápolási részleg kialakítása
A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
Dr. Mádi Csaba: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az otthon bővítése elengedhetetlen. A konyha
bővítésével kell kezdeni. Fontos az éjjeli menedékhely kialakítása.
Dr. Mádi Csaba: 50% önrészt kell biztosítani, a forrás a 2016. évi tartalékkeret. Szavazásra kéri a Pénzügyi
Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
71/2016.(V.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont által meghatározott
pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő
biztosítása – Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
ápolási részleg kialakítása című előterjesztést elfogadta és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra
Határidő: 2016.05.30.
Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
2.) A napirendi pont tárgya: „Óvodai eszközbeszerzés a veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda számára”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
A napirendi pont előadója: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
Dr. Mádi Csaba: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A két óvoda új épületszárnyainak az
eszközbeszerzéséről van szó. Jelenleg arról kell dönteni, hogy a kiegészítő összeget vállalja-e az
Önkormányzat.
Cserháti Ferenc: Egy torna és hét csoportszoba kerül berendezésre, megközelítőleg 1250 tárgyról van szó.
Ebben a darabszámban nem szerepel játék, csak eszközbeszerzés.
Dr. Mádi Csaba: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:

72/2016.(V.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a
„Óvodai eszközbeszerzés a veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda
számára” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása című
előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra
Határidő: 2016.05.30.
Felelős: Dr. Mádi Csaba elnök helyettes
Több hozzászólás nem lévén az elnök helyettes köszöni a részvételt, és ülést 07:47-kor bezárta.

Dr. Mádi Csaba
elnök helyettes

Brummel Nikoletta
jegyzőkönyv-vezető

Kmf.

