
Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, 
Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  2012.  május  23-án,  15.00  órakor  megtartott 
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth  Sándor  elnök;  Bobál  Imréné,  Harcos  György,  Szekszárdiné  Bányai 
Katalin bizottsági tagok; Garai Tamás jegyző.

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:07 órakor nyitja meg az ülést. Köszönt minden jelenlévőt. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.
Ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendi pontokat, és megkérdezi a 
bizottsági tagokat, egyetértenek-e a napirenddel.

Szavazás: egyhangú igen (4)

1. napirendi pont:

A napirendi  pont  tárgya: Állami Számvevőszék  vizsgálati  megállapításaira  intézkedési 
terv elfogadása

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző

Garai  Tamás: 2011.  szeptembertől  2012.  januárig  az  Állami  Számvevőszék  pénzügyi 
ellenőrzést folytatott le a Polgármesteri Hivatalban, a 2007. január 1-től 2011. 
június 30-ig terjedő időszakot vizsgálva.  Az ellenőrzés  célja a kötelező  és 
önként  vállalt  feladatok  ellátásának  módjai  milyen  hatást  gyakoroltak  az 
önkormányzat  pénzügyi  helyzetének alakulására,  milyen intézkedéseket tett 
az  önkormányzat  a  pénzügyi  egyensúly  javítása  érdekében,  a  vállalt 
pénzintézeti  kötelezettségek  hogyan  alakultak,  és  az  ÁSZ  korábban  tett 
javaslatait  hogyan hasznosította  az önkormányzat.  Az előterjesztés  röviden 
foglalja össze azt az anyagot, amit az ÁSZ 80 oldalban írt le. Vannak benne 
kedvező  és  kedvezőtlen  megállapítások.  A  jelentés  több  helyen  utal  arra, 
hogy ha az önkormányzat fegyelmezetten betartja a szabályokat, akkor helyre 
állhat a pénzügyi egyensúlya.
Az önkormányzat a vizsgált időszakban folyamatosan forráshiánnyal küzdött. 
A forráshiányt a fejlesztési kiadások okozták, melyekhez hitelre volt szükség, 
több esetben a félbehagyott beruházások hirtelen támogatást igényeltek. Ezek 
a beruházások viszont hosszabb távú fejlesztések.
A megállapításokra  az  ÁSZ a  polgármester  úrnak 5 pontban,  a  jegyzőnek 
pedig  6  pontban  fogalmaz  meg  javaslatot.  A  polgármesternek  csak  az  1. 
ponton belül 12 javaslat van megfogalmazva.
Van olyan pont, amely már okafogyott, például: a Misszió 2012. május 1-től 
az állam tulajdonába került. Sok olyan tényező van az intézkedési tervben, 
melyek  nem  határidőhöz  kötöttek,  hanem  folyamatosak,  a  többinél 
teljesíthető határidők lettek megállapítva.



Az Állami Számvevőszék jelentésének rövid összefoglalója a következő:
„Veresegyház  Város  Önkormányzatánál  a  pénzügyi  egyensúlyi  helyzet  – 
rövid távú megteremtését követően, fegyelmezett költségvetési politikával 
– hosszú távon fenntartható. A működési költségvetésben képződő növekvő 
többlet  az  adósságszolgálat  kifizetését  csupán  2009-ben  tette  lehetővé. A 
negatív  pénzügyi  kapacitás  mellett  az  Önkormányzat  2007-2010  közötti 
felhalmozási költségvetés jelentős pénzügyi hiányt mutatott. A 2008. évben 
kibocsátott kötvényekből  származó  forrás  meghatározó  része  az  előző 
időszakban felhalmozódott  tartozásállomány  kiváltását,  átütemezését 
szolgálta.  A  fejlesztési kiadásokat  az  Önkormányzat  újabb  pénzintézeti 
hitelekkel  és  gazdálkodó szervektől  felvett  kölcsönökkel  finanszírozta.  A 
pénzintézeti kötelezettségek jövőbeni teljesítése szempontjából a CHF alapú 
kötvénytartozás  árfolyamváltozása és  a  kötvénytulajdonos  konverziós  joga 
kiemelt kockázatot jelent. A pénzintézeti és egyéb kötelezettségek jövőbeni 
teljesítéséhez  szabad  pénzmaradvány nem  áll  rendelkezésre.  Az 
adósságszolgálat jövőbeni teljesítéséhez az önként vállalt feladatokra fordított 
kiadások visszafogásából tartalék képezhető. A gazdálkodó szervektől felvett 
kölcsönökből fennálló tartozás után az Önkormányzatnak 20,0, illetve 22,0%-
os  kamatfizetési  kötelezettsége  keletkezett, amely  jelentősen  meghaladta  a 
pénzintézettől  felvett  legdrágább  hitel  terheit.  Az Önkormányzat  pénzügyi 
stabilitására negatívan hatott a saját gazdasági társasága, egyéb gazdálkodók 
és  magánszemélyek  részére  nyújtott  kölcsönökből származó  kintlévőség, 
illetve  a  kölcsönnyújtásból  kamatmentesen  kihelyezett pénzeszközök 
finanszírozási  terhe.  Az  Önkormányzat  adósságkezelési  tevékenysége 
összességében  nem  volt  eredményes.  Az  adósságot  keletkeztető 
kötelezettségvállalások során a visszafizetés konkrét fedezetét nem határozták 
meg,  a Képviselő-testület  nem  kapott  tájékoztatást  a  törlesztés  jövőbeni 
kockázatainak alakulásáról.  Az  Önkormányzat  a  kizárólagos  tulajdonában 
lévő  Misszió  Kft. működését  –  annak  bizonytalan  pénzügyi  egyensúlyi 
helyzete  ellenére  –  nem ellenőrizte.  A  gazdasági  társaság  működésének 
finanszírozásához tartósan tagi kölcsönre volt  szükség. Ezen túl a Misszió 
Kft.  hitele  és  lejárt  szállítói  tartozása kockázatot  jelent  az  Önkormányzat 
számára. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § 
(1)  bekezdésében foglaltak  értelmében  a  jelentésben  foglalt 
megállapításokhoz  kapcsolódó intézkedési  tervet  köteles  az  ellenőrzött 
szervezet  vezetője  összeállítani  és  azt  a jelentés  kézhezvételétől  számított 
harminc napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési 
tervet  határidőben  nem  küldi  meg  a  szervezet, vagy  az  továbbra  sem 
elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. § (3) bekezdés a)-b) 
pontjaiban foglaltakat érvényesítheti.”
Az intézkedési tervet a testületnek el kell fogadni, és azt meg kell küldeni az 
Állami Számvevőszéknek. Ennek határideje: 2012. május 23.

Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen határidőkre kell figyelnie a bizottságnak?

Garai Tamás: a pontokba bele vannak foglalva a határidők.

Tóth Sándor: milyen időközönként van ellenőrzés az ÁSZ részéről?



Garai  Tamás:  az  ÁSZ-nak van egy programja,  általában  3-4 évente  ellenőriznek  egy-egy 
helyet.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

48/2012. (V.23.) ÜB határozat

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  megtárgyalta,  és  elfogadta  az  Állami 
Számvevőszék  vizsgálati  jelentésébe  foglalt  megállapításaira  vonatkozó  mellékelt 
intézkedési tervet, és javasolja azt a Képviselő-testületnek is elfogadásra.

Szavazás: egyhangú igen (4)

2. napirendi pont:

A napirendi pont tárgya: A strand 2012. évi belépődíjának megállapítása

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző

Garai Tamás: a strand belépő díjai eddig nem szerepeltek a térítési díjakról szóló rendeletben. 
A díjak három év óta nem emelkedtek. Az előterjesztés tartalmazza az eddig 
elvégzett és az elvégzendő munkálatokat. Egy irányadó kormányrendelet az 
üzemeltetéshez  szükség létszámot  meghatározza.  A költségek  4,5-5  millió 
forintot tesznek ki, a bevétel  viszont 3,5-4 millió  forint,  tehát  veszteséges, 
ezért szükség van a belépődíjak emelésére. Az emelés mértéke bruttó 50 Ft. 
Ez pedig bekerül a térítési díjakról szóló rendeletbe.

Harcos György: a strand rendben van tartva, a víz minősége megfelelő, így nem sok ez az ár a 
belépőért.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

49/2012. (V.23.) ÜB határozat

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a strand 2012. 
évi belépődíjának megállapítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.

Szavazás: egyhangú igen (4)

3. napirendi pont:

A  napirendi  pont  tárgya: Jelentkezés  a  „Virágos  Magyarországért  2012”  verseny-
felhívásra

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző



Szekszárdiné Bányai Katalin: ez egy országos mozgalom, polgármester urat keresték meg a 
felhívással,  melyre  Magyarországon  bármelyik  település  jelentkezhet.  Két 
évtizede  rendezik  meg  ezt  a  versenyt,  azóta  egyre  jobban  szépülnek  a 
települések.  Ennek  nyomán  szervezte  az  önkormányzat  a  helyi  „Virágos, 
tiszta  porta”  mozgalmat.  Ebben  az  évben  az  országos  felhívásban  a  zsűri 
különösen figyelembe fogja venni, hogy a város Fő tere mennyire rendezett, 
tiszta. Nyerteseket hirdetnek, a nyertes települések pedig részt fognak venni 
az európai 12 ország versenyében, amelyen korábban már a magyar pályázó 
települések szép eredményeket  értek el.  A pályázathoz el  kell  küldeni egy 
bemutatkozást,  és 3 fényképet  a  városról.  Az egyik  a  Medveotthonról  fog 
készülni,  egyet  a  városközpontról,  egyet  pedig  egy  virágos  városrészről 
fogunk  elküldeni.  Megkeressük  az  intézményeket,  hogy  vegyenek  részt  a 
város szépítésében.

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

50/2012. (V.23.) ÜB határozat

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Jelentkezés a 
„Virágos Magyarországért 2012” verseny-felhívásról szóló előterjesztést, és javasolja a 
Képviselő-testületnek is elfogadásra.

Szavazás: egyhangú igen (4)

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:28 órakor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor Ozsvár Zsanett
elnök          jegyzőkönyvvezető


