
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 4 .  

 

Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.10.24-én 17:00 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 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Garai Tamás – jegyző, Jáger Ágnes - pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívottak: Szalontai Boldizsár 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 fővel határozatképes. Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 fővel határozatképtelen. Hét napirendi 

pontot javasol, továbbá indítványozza két új napirendi pont tárgyalását. A napirend elfogadására kér a 

bizottság tagjait. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet  Nagy István  

módosítása (Ingyenesen juttatott szociális tűzifa házhoz szállítási   elnök 

díjának megállapítása) 

 

2.) Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése    Nagy István  

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

 

3.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/166 hrsz)  Nagy István  

elnök 

 

4.) Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/48 hrsz)   Nagy István  

elnök 

 

5.) Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 0103/5 és 0103/11 hrsz) Nagy István  

elnök 

 

6.) Nyilvános pályázat kiírása a Veresegyház 0119/33 hrsz.-ú, 15.038 m2  Nagy István  

területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére     elnök 

(Veresegyház, Viczián utca)     

 

7.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére támogatás nyújtása Nagy István  

elnök 

 

8.) 2011-2015. évi szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díj   Nagy István 

hátralék átvállalása        elnök 



 

9.) 4 mrd FT összegű, 10 éves futamidejű hitel felvétel című előterjesztést  Nagy István 

elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra   elnök 

 

1.) 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: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A díj 10-12 köbméter fa fuvardíja ami tartalmazza a 

benzinköltséget valamint két fő rezsi költségét. 

 

Jáger Ágnes: Ez bruttó 5.000 Ft, mivel az előterjesztés ezt nem tartalmazza.  

 

Bárczi László: Javasolja, hogy az kapja meg a fát, aki előre befizeti a fa szállítási költségét. 

 

Szalontai Boldizsár: Nem tartja jó ötletnek, hiszen szociális tűzifáról van szó. Azokat hozza a város rossz 

helyzetbe akik így is rossz helyzetben vannak. 

 

Bárczi László: Lehet beletenni a rendeletbe, hogy egyéni elbírálás alapján felmentést kaphat a szállítási díj 

alól? 

 

Garai Tamás: Az elvi részét nem kívánja firtatni. Tudomása van róla, hogy több mint harminc főt kérdeztem 

meg erről és senkinek nem volt ellenvetése. A fa értékének arányában ez nem nagy összeg. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

145/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

      Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi   

      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: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

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

 1103/36 hrsz) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A bizottság javasolja, hogy az Ecomont Invest Zrt. 

legyen a nyertes. A másik két pályázó nem teljesítette a kiírt feltételeket. Szavazásra kéri a Pénzügyi 

Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

146/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága 

 a Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése 

 (Veresegyház 1103/35 és 1103/36 hrsz)című előterjesztést 

 elfogadta és  javasolja a képviselő testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

3.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/166 hrsz) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 



Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A terület 882 négyzetméter, a vételár 262.600 Ft. 

Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

147/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága 

 a Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/166 hrsz) 

 című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

 testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

4.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/48 hrsz) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A terület 301 négyzetméter, a vételár 90.300 Ft. 

Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

148/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága a 

 Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/48 hrsz) 

 című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

 testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

5.) A napirendi pont tárgya: Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 0103/5 és 0103/11 hrsz) 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A vételár 4,5 millió forint a tartalékkeret terhére, a 

terület közel van a Mézesvölgyi iskolához. A program szerint a patak lefedésre kerülne. Szavazásra kéri a 

Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

149/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága a 

 Felajánlott földterületek megvétele  (Veresegyház 0103/5 és 

 0103/11 hrsz) című előterjesztést elfogadta és javasolja a 

 képviselő testületnek  elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

6.) 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: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Pásztor Béla: Az egyik felét a Horváth Gipsz vette meg a Lévai utca felé. A meghirdetéshez szükséges a 

határozat. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

150/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 



 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  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: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

 

 

 

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

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Gödöllő 

Mentőállomás részére új, korszerű mentéstechnikai eszközök vásárlásához kér támogatást. Szavazásra kéri a 

Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

151/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

 Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi  Bizottsága 

 Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére támogatás 

 nyújtása című  előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő 

 testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

8.) A napirendi pont tárgya: 2011-2015. évi szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díj hátralék 

 átvállalása 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A hagyatéki tárgyaláson nem kerültek a hátralékok 

felvezetésre, ezért szükséges az átvállalás. Számszakilag 235 ezer forintról van szó. 

 

Szalontai Boldizsár: A póthagyatéki eljárást el lehet indítani a fennálló tartozás miatt. 

 

Jáger Ágnes: Ahol az örökös nem ismeri, el a hátralékot ott csak polgári peres úton lehet beszedni. A 

jelenlegi tartozók folyamatosan negyedév végén tájékoztatást kapnak a fennálló hátralékról. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

152/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

       Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi   

       Bizottsága a 2011-2015. évi szociális étkeztetés és   

       házi segítségnyújtás térítési díj hátralék átvállalása 

 című előterjesztést elfogadta és javasolja a  képviselő 

 testületnek elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

9.) A napirendi pont tárgya: 4 mrd FT összegű, 10 éves futamidejű hitel felvétel 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök  

 

Nagy István: Felkéri Pásztor Bélát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pásztor Béla: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Jelenleg 3 milliárd forint hitele van az 

Önkormányzatnak, most 4 milliárd forintot igényelne tíz éves futamidőre, amiből rendezné a hátralékot. A 



hitel kamata 3,5-4,5% között várható. Ha a döntés megszületik, akkor a pályázat kiírásra kerül a bankok 

számára. Ezzel a hitellel az Önkormányzat működése biztosítva van. 

 

Dr. Mádi Csaba: Az állami engedélyezés hogy áll? 

 

Pásztor Béla: Szóbeli megállapodás van. A pénzügyi miniszter nem zárkózott el a hitel elől. 

 

Jáger Ágnes: A hitel nem közbeszerzés köteles, de a szabályok alapján három banktól kell ajánlatot kérni. 

 

Nagy István: A kormányhoz beadott kérelemben kell indokolni az összeget? 

 

Pásztor Béla: Természetesen, a középiskola építése nem kerül bele, csak azok, amik a tények. 

 

Nagy István: Örül, hogy írásban is megfogalmazódik az igény. Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

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

határozatot: 

153/2016.(X.24.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 4 

mrd FT összegű, 10 éves futamidejű hitel felvétel című 

előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek 

elfogadásra 

Határidő: 2016.10.24. 

 Felelős: Nagy István elnök  

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 17:47-kor bezárták. 

 

 

Tóth Sándor Nagy István 

  elnök                 elnök 

 

 

Brummel Nikoletta 

jegyzőkönyv-vezető 

Kmf. 


