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Jegyzőkönyv 
 

 

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

Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2013. február 13-án, 14.00 órakor megtartott együttes üléséről. 

 

Jelen vannak az egész ülés folyamán: 

Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai 

Katalin, Garamszegi Márta bizottsági tagok; Garai Tamás jegyző; Nagyné Dr. 

Kézi Éva szociális irodavezető. 

 

Tóth Sándor, az Ügyrendi bizottság elnöke 14:00 órakor nyitja meg az ülést, köszönti a 

bizottság tagjait, a jegyző urat, és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 fővel, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 3 fővel határozatképes. 

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

egyetértenek-e a napirenddel. 

 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

1. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

A napirendi pont előadója: Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető és Garai Tamás jegyző 

 

Jáger Ágnes: A kiküldött anyag közben változott. Számszaki változás nem történt a 

táblarendszerben, hanem az 1. sz. mellékletben történt átvezetés a működési 

bevételekben. A város bevételének főösszege: 6.495.215.000 Ft. A működési 

költségvetési bevételek adják a költségvetés legnagyobb részét, mely 

5.295.000.000 Ft-ot tesz ki. Legjelentősebb bevételi forrásunk a helyi adók. Az 

intézményi működési bevételekbe tartozik a város összes működéséből adódó 

bevételek. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az iskola után a támogatást elvették, de a működési költség 

mennyire terhel minket? 

 

Jáger Ágnes: az iskolákra semmilyen támogatást nem kapunk. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: akkor miből finanszírozzuk? 

 

Jáger Ágnes: saját bevételeinkből. A mellékletek tartalmazzák továbbá az adott kölcsönöket 

és hiteleket, a felhalmozási bevételeket is. Kicsit visszafogottabban terveztünk 
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a korábbi évekhez képest, ennek az oka, hogy az ingatlanforgalom teljesen 

leállt. Uniós támogatást nem terveztünk, jelenleg 1 pályázat él. Hitelfelvétel 

nélkül nem lenne egyensúlyban a költségvetésünk. A személyi kiadások 

csökkentek, mert a pedagógusok kikerültek belőle. A dologi kiadások szintje 

1,6 milliárd. A reorganizációs program keretén belül személyi és a dologi 

kiadások területe átvilágítást igényelhet. Külön tábla részletezi az egyéb 

működési kiadásokat is. A város működésére a pénz biztosan meg van. Ami 

mégis veszélyezteti a likviditási helyzetünket, az a finanszírozási kiadásoknál 

található 1,6 milliárdos tőke-visszafizetés, ami az idei évet terheli. 

 

Garai Tamás: ha megtörténik a konszolidáció, akkor mennyivel csökken ez a tőketartozás? 

 

Jáger Ágnes: a 40 %-ával, várhatóan 3 milliárd Ft. A beruházásokat szintén táblázat 

tartalmazza. Terveztünk felhalmozási tartalékoz, mert a képviselő-testület 4 

uniós pályázatról döntött, ennek az önrészét terveztük be. Az Oktatási 

Bizottságban felmerült egy kérdés, a „segítünk, hogy tanulhass” 5,5 millió Ft. 

Ez tévesen került így bele, mert ebbe az év közben benyújtott kérelmeket is 

tartalmazza, ez egy össz keret. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az Oktatási és Sport Bizottság szeretné az egyéb sportegyesület 

4 milliós keretét szétosztani. 

 

Harcos György: régebben úgy volt, hogy pályázni kellett a sportegyesületeknek, és a bizottság 

döntötte el, hogy melyik egyesület mennyi támogatást kapott. Így lenne 

igazságos. 

 

Jáger Ágnes: felhívom a figyelmet, hogy a fejlesztési célú hitelfelvétel kormányengedélyhez 

kötött. Március 15-éig el kell fogadni a költségvetést, és addig le is kell 

jelenteni a Kincstárnak a fejlesztéseket. 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az 5. fejezetben a polgármesteri felhatalmazásoknál az 

összegeknél nincs ott, hogy nettó vagy bruttó. A reorganizációs programhoz az 

átvilágítást ki fogja végezni? Ezzel készülni kell a márciusi ülésre. 

 

Jáger Ágnes: a bruttó a helyes kifejezés, ennek bele kell kerülnie. Ha nettó összeg lenne, 

akkor közbeszerzési eljárás-köteles lenne. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

5/2013. (II.13.) ÜB határozat 

 

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

Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését a következő kiegészítéssel: 

a költségvetési rendelet tervezet V. fejezet 23. § (1) bekezdés 2. mondatában szereplő 10 

m Ft összegű polgármesteri felhatalmazást bruttó összegben kell érteni. A bizottság 

javasolja, hogy így szóljon a 2. mondat: „…fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a 

megrendelést bruttó 10 m Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 m Ft felett pedig a 

képviselő-testület hagyja jóvá…” 

Szavazás: egyhangú igen (4) 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadta Veresegyház Város 

Önkormányzat 2013. évi költségvetését, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

2. napirendi pont: 

 

A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.18.) 

sz. rendeletének módosítása 

 

A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 

 

Garai Tamás: az ülések kezdési időpontjáról van szó, az SZMSZ szerint 10 órakor kezdődnek 

a rendes ülések, polgármester úr kérése pedig az volt, hogy 8 órakor legyen a 

kezdés, ezt tartalmazza a módosítás. 

 

Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

6/2013. (II.13.) ÜB határozat 

 

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

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (III.18.) sz. rendeletének módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (4) 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Veresegyház Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. 

(III.18.) sz. rendeletének módosítását, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Szavazás: egyhangú igen (3) 

 

 

Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 14:58 órakor bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

Tóth Sándor      Ozsvár Zsanett 

 elnök              jegyzőkönyvvezető 


