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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. november 12-én, 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; Jáger Ágnes pénzügyi 

osztályvezető. 

 

Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15:00 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a jegyző urat, 

Jáger Ágnest a Pénzügyi Osztály vezetőjét, és a bizottság tagjait. Megállapítja, 

hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat, és megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 

egyetértenek-e a napirenddel. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

1. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat egyes likvid hiteleinek átütemezése 2013. évre 

 

A napirendi pont előadója: Jáger Ágnes Pénzügyi Osztályvezető 

 

Jáger Ágnes: az előterjesztésben röviden és tömören igyekeztünk összefoglalni ennek a hitel 

tranzakciónak a lényegét. A takarékszövetkezettől fölvettünk 130 millió Ft 

likvid hitelt, majd múlt hét szombaton a képviselő-testület döntött a Travill 

Invest-től 300 millió Ft újabb likvid hitel felvételétől. A takarékszövetkezetnek 

december 28., a Travill Invest-nek december 31. a visszafizetési határidő. A 

bevételeinket áttekintve igen jelentős az elmaradás, emiatt arra a 

következtetésre jutottunk, hogy célszerű lenne ennek a két hitel 

visszafizetésnek a határidejét átütemezni 2013. őszére. Ez kormányengedély 

köteles, ehhez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása. 

 

Tóth Sándor: ha nem kapjuk meg az átütemezéshez az engedélyt, akkor van-e valamilyen terv 

helyette? 

 

Jáger Ágnes: akkor vissza kell fizetni. December hónapra más hiteleinket is vissza kell fizetni. 

Az adófeltöltésre számítunk, de ennek az összege bizonytalan, ahogy az is, 

hogy a kölcsönadott pénzünkből kapunk-e vissza. Lehet, hogy akkor is marad 

olyan hitelünk, amit nem fogunk tudni kifizetni, és arra is kell majd kérni 

kormányengedélyt. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: november 10-én volt egy döntésünk, ami közbeszerzési eljárás-

köteles lett volna, a 300 millió Ft hitel, erről nem tudjuk, hogy miért maradt el 

a közbeszerzési eljárás. A másik, hogy november 10-én előterjesztünk egy 300 

millió Ft-os hitelfelvételt, és azt mondjuk rá, hogy ezt ebben az évben vissza 
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tudjuk fizetni, akkor hétfőn miért mondjuk, hogy nem tudjuk visszafizetni, és 

átütemezzük? A kormányhivatali engedélyre mikor kapunk választ? 

 

Garai Tamás: ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni. Ezek az egész évi események 

eredményeként jelentkező problémák. 

 

Jáger Ágnes: azért van erre a 300 millió Ft-ra szükség, mert vissza kellett fizetnünk hiteleket, 

és így már a működés került veszélybe. A kormányengedélyhez december 10-

ig kell beterjeszteni a kérelmet ahhoz, hogy elbírálják még idén. 

A költségvetésben csak valós, elvárható bevételeket és kiadásokat lehet 

tervezni. Az ÁSZ is leírta, hogy hosszú évek óta nem a valósághoz kötöttek a 

tervezési folyamatok. A mérlegben pl. a Misszió államosítása miatt várt 524 

millió Ft összeget nem is szerepeltethetjük, hiába tartjuk elviekben jogosnak, 

jogszabály nem támasztja alá. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: mikor és hogyan fogunk tudni költségvetési koncepciót 

készíteni? 

 

Jáger Ágnes: a koncepciót november 30-ig kell elkészíteni, de nincsenek meg azok a 

jogszabályok, ami az önkormányzat 2013. évi gazdálkodását megalapozná. 

Esetleg elvárható bevételeket lehet tervezni. 

 

Harcos György: az intézményekről lehet tudni valamit? 

 

Jáger Ágnes: erről sem tudunk még semmit, csak azt, hogy amit elvontak normatívát, az nem 

lesz elegendő a pedagógusok bérére és járulékára. 

 

Harcos György: mennyi a valószínűsége annak, hogy az iparűzési adót nem veszik el? A 

Misszióért járó pénz pedig a miénk, forduljunk nemzetközi bírósághoz, ne 

hagyjuk ezt a pénzt elveszni, ez nekünk jár, mi építettük, senkitől nem kaptunk 

pénzt hozzá. 

 

Jáger Ágnes: a képviselő-testület feladata ezt a lépést megtenni. A koncepciót nem kötelező 

számadatokkal elkészíteni, ezért célszerű lenne idén a bevételi-kiadási táblát 

mellőzni, hiszen megalapozott táblát nem fogunk tudni készíteni, mivel az 

irányvonalakat sem tudjuk. Majd amikor ismertté válik a szabályozó rendszer, 

akkor lehet lépni, akár két lépésben. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: én csak úgy tudom támogatni a határozati javaslatot, ha 

belevesszük, hogy megkérdőjelezzük az eljárás megfelelő előkészítését. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

100/2012. (XI.12.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadja az 

Önkormányzat egyes likvid hiteleinek átütemezését a 2013. évre, amennyiben a 

következő kérdés megválaszolásra kerül: a 2012. november 10-én megtartott testületi 

ülésen a 300 millió Ft-os hitel felvétel 2012. december 31-i visszafizetési határideje reális 
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volt-e, ha 2012. november 13-án úgy döntünk, hogy nem tudjuk visszafizetni 2012. 

december 31-ig a hitelt. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

2. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Szakmai 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

valamint Alapító Okiratának jóváhagyása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: korábbi ülésünkön döntöttünk arról, hogy az idősek otthona január 1-től a 

kistérségtől átkerül az önkormányzat fenntartásába. Ez okból kifolyólag a 

felsorolt dokumentumokat jóvá kell hagyni, és a működési engedély 

módosításához november 15-ig a dokumentumoknak be kell érkezni ahhoz, 

hogy a kincstár még ebben az évben kiadja a működési engedélyt. A Szakmai 

Program és az SZMSZ szövegében több hibát találtunk, ezeket megküldtük az 

otthon vezetőjének javításra. A módosított alapító okirat pedig elkészült, 

amelyben már az új név van feltüntetve. 

   

Szekszárdiné Bányai Katalin: felsorolja, milyen típusú hibákat talált az anyagokban, melyek 

listáját megküldte az intézmény vezetőjének. A szociális ellátásokról szóló 

rendeletet is módosítani kell. 

 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

101/2012. (XI.12.) ÜB határozat 

 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház 

Városi Önkormányzat Idősek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának jóváhagyását, és javasolja a Képviselő-

testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16:05 órakor bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

 elnök              jegyzőkönyvvezető 


