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Jegyzőkönyv 

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. június 11-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
 
 
 

Mutató: 
 
 
 
 
Határozat: 
 
 
75/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 50 MFt munkabérhitel lejárati határidejének 

módosításáról 
 
76/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 180 MFt folyószámla hitel lejárati határidejének 

módosításáról  
 
77/2013.(VI.11.) Kt. határozat: A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról  

 
78/2013.(VI.11.) Kt. határozat: A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról   

 
79/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 2 db távközlési torony létesítéséhez és hosszú 

távú területbérleti szerződés megkötéséhez 
történő hozzájárulásról  

 
80/2013.(VI.11.) Kt. határozat: A Meseliget Bölcsőde bővítés III. ütem 

eszközbeszerzése – a közbeszerzési eljárás  
lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 (zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint) 
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Jegyzőkönyv 
 

Készült:             Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 8,00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:        Pásztor Béla polgármester, Bobál Imréné, Gáncs Gábor, Harcos György, Nagy István, 

Szakmáry Sándor, Szalontai Boldizsár, Szénás Zsoltné (Borgulya Rita), Tóth Sándor 
képviselő 

 
Meghívottként vett részt az ülésen:  
  

Csécsyné Dr. Drótos Edina társadalmi megbízatású alpolgármester,  Garai Tamás jegyző,  
 Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető, JovanoviČ Károly építésügyi csoportvezető, Kontra 

Klára adóügyi irodavezető, Nagyné Dr. Kézi Éva szociális és egészségügyi csoportvezető 
 Szekszárdiné Bányai Katalin önkormányzati referens 
 Sipos Zsuzsanna kistérségi munkaszervezet vezető 
 
Távolmaradását előre bejelentette:   
 

Kosik József, Dr. Marik György, Szabóné Tolnai Ildikó képviselő  
   
Pásztor Béla polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendéget,  a hivatal munkatársait 
és a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés 9 fővel határozatképes, így az ülést megnyitja.  
Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra.  A meghívóban szereplő 5.) pontot javasolja levenni 
napirendről. Bejelenti, hogy az  ülés után rendkívüli ülést hív össze, melynek két napirendi pontja lesz. 
 

Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 
1.) 50 MFt munkabérhitel lejárati határidejének módosítása    Pásztor Béla 

polgármester 
 

2.) 180 MFt folyószámla hitel lejárati határidejének módosítása   Pásztor Béla 
polgármester 
 

3.) A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása -   Pásztor Béla 
a Társulási Megállapodás módosítása      polgármester 
 

4.) A házasságkötések és családi események szolgáltatási díjairól szóló  Garai Tamás 
önkormányzati rendelet megalkotása      jegyző 

 
5.) 2 db távközlési torony létesítéséhez és hosszú távú területbérleti    Pásztor Béla 

szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás     polgármester 
 

6.) A Meseliget Bölcsőde bővítés III. ütem eszközbeszerzése -    Pásztor Béla 
a közbeszerzési eljárás lezárása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása  polgármester 
(zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint) 

 
 
Pásztor Béla polgármester: Kéri a képviselő-testület döntését az előterjesztett napirendre vonatkozóan. 
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A képviselő-testület az előterjesztett napirendet 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Pásztor Béla polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gáncs Gábor és Szakmáry Sándor képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítőit. 
 
A napirendi pont tárgya: 50 MFt munkabérhitel lejárati határidejének meghosszabbítása 
                                        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
                 
A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester 

 
Pásztor Béla polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a testületnek is elfogadásra. 
 
Pásztor Béla polgármester: Tájékoztatóul elmondja, hogy egyelőre nem veszünk igénybe munkabérhitelt, de 
legyen meg rá a lehetőség. 
Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 
 
1. Veresegyház Város Önkormányzata 50.000.000 Ft összegű rulírozó 

munkabérhitel 2013. december 20-ig történő meghosszabbításáról döntött (havi 
igénybevétellel). 

 
2. A hitel futamidejét 2013. június 30-tól 2013. december 20-ig határozza meg. 
 
3. Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank 

Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a 
Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály 
nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít.  

 
4. Az önkormányzat hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos 

államháztartási jogszabályokat – a helyi adóbevételek, átengedett adóbevételek, 
központi támogatások, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a 
továbbiakban önkormányzati bevételek) engedményezéséhez és tudomásul 
veszi, hogy az önkormányzati bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér 
hitel törlesztésére fordítja. 

5. Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen összegű munkabérhitelre 
kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére. 

 
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre 

vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési 
szerződést aláírja az önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős:  polgármester 
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A napirendi pont tárgya: 180 MFt folyószámla hitel lejárati határidejének módosítása 
              (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester 
 
Pásztor Béla polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a testületnek is elfogadásra. 
 
Pásztor Béla polgármester: Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

76/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 
 
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 180.000.000,- Ft összegű  

folyószámlahitel 2013. december 20-ig történő meghosszabbításáról döntött. 
 

   A hitel futamidejét 2013. június30-től 2013. december 20-ig határozza meg. 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen 

belül elsősorban a saját bevételeket és a központi támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.  

 
3.  Az önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 1103/24 hrsz., 

2284 hrsz., 995/13 hrsz., 060 hrsz., 054/15 hrsz., 6167 hrsz., 6179/2 hrsz., 5902/2 hrsz., 6280 hrsz., 
9645/33-tól 9645/68-ig helyrajzi számú forgalomképes ingatlanaira már korábban alapított 
keretbiztosítéki jelzálogjogok, a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelen ügylethez 
is fedezetet nyújtson. 

 
A képviselő-testület így tudomásul veszi, hogy: 
- a 2002. november 30-án megkötött, többször,  utolsó alkalommal 2008. november 28-án, ÖB 8400 

2008 0647/1 számon módosított keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel alapított keretbiztosítéki 
jelzálogjogok a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésének 
biztosítására is szolgálnak. 
 

A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló mindenkori követelés a fenti keretbiztosítéki 
jelzálogszerződés, valamint annak módosításai hatálya alá tartozik. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul 
rendelkezik. 
 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidő évében - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi. 

 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 

OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az 
engedményezési szerződést aláírja az önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:  polgármester 
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A napirendi pont tárgya: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester 
 
Pásztor Béla polgármester: Átadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. 
 
Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Pásztor Béla polgármester: Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: 
 

77/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 
 
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) IV. fejezetében 
foglaltaknak megfelelően módosított társulási 
megállapodást és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. 

  A képviselő-testület a döntésről szóló határozatokat 
legkésőbb 2013. június 14-ig eljuttatja a munkaszervezet 
részére. 

 
2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 2013. július 1-jét követően a Veresegyházi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása ülésein 
a település delegáltja:  

 
 1.  Pásztor Béla polgármester;  akadályoztatása esetén: 
 2.  Kosik József alpolgármester;  akadályoztatása esetén: 
 3.  Szakmáry Sándor alpolgármester.   
 
3. A képviselő-testület döntésről szóló határozatokat 

legkésőbb 2013. június 14-ig eljuttatja a munkaszervezet 
részére. 

 
Határidő:  2013. június 14. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

78/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 
 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Veresegyház továbbra is a Veresegyházi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tagja 
kíván maradni.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A napirendi pont tárgya: A házasságkötések és családi események szolgáltatási díjairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
A napirendi pont előadója: Garai Tamás jegyző 
 
Garai Tamás jegyző: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a testületnek is elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a veresegyházi lakosok mentesüljenek a 
bérleti díj megfizetése alól. 
 
Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Pásztor Béla polgármester: Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 
20/2013.(VI.12.) rendeletét a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirendi pont tárgya: 2 db távközlési torony létesítéséhez és hosszú távú területbérleti szerződés 

megkötéséhez történő hozzájárulás 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester 
 
Pásztor Béla polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és 
javasolja a testületnek is elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat 4. pontjában kerüljön törlésre a 
következő mondat: Az éves bérleti díj magában foglalja a tornyokra később esetlegesen betelepülő (a bérelt 
terület albérletbe adása) más távközlési szolgáltatók bérleti díj felárát is (pl. Vodafone, T-Mobile, 4. szolgáltató) 
 
Pásztor Béla polgármester: Nagyon hosszú vita után született meg ez a megállapodás, ugyanis a meglévő 
tornyokért  egy évre 300 - 500 eFt-ot fizetnek. Az előterjesztőnek az volt a véleménye, hogy a Telenor is ennyit 
fizessen, és amikor rácsatlakozik valaki, akkor emeljük a díjat.  
Ha a testület úgy gondolja, hogy másik formátum legyen, akkor a tárgyalást újra kell kezdeni és kikötni azt, hogy 
a rácsatlakozó fizessen. Az elmúlt időszakban épült tornyokra rátelepültek újabb szolgáltatók. Kibogozhatatlan 
az, hogy a bérleti díj mennyivel emelkedik.  
 
Gáncs Gábor képviselő: Mind a két torony lakott terület közelében van. Véleménye szerint egy bizonyos 
védőtávolságot be kellene tartani.  
 
Pásztor Béla polgármester: Felvetődött az a kérdés is, hogy 300-400 méteres körzetekben legyenek kis tornyok, 
de ehhez nem járultunk hozzá. Látjuk, hogy egyre-másra növekszik azon kis antennák száma, amelyeket 
különböző lakóházakhoz állítottak fel. Ezek engedély nélkül helyezhetők el.  
A két torony létesítése a város ellátását szolgálandó okok során vetődött fel.  
 
Szalontai Boldizsár képviselő: Nem lát kivetnivalót egyik toronyban sem, főleg annak függvényében, hogy az 
egészségügyi hatásai elhanyagolhatók.  
Felmerült-e az a gondolat, hogy az egyik torony ne a Fenyvesnél legyen, hanem a Kisrét utcai GE környékén? 
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Jovanovic Károly építésügyi csoportvezető: A Telenor szakemberei több ponton is bemérték azokat a helyeket, 
amelyek Veresegyházon megfelelőek lennének a sugárzás szempontjából. Az egyik ilyen pont a Csonkás 
majdnem közepén lévő zöldterület, de ehhez nem járultunk hozzá.  
A Budapesti úton felfelé haladva a GE felé balkéz felől ki van jelölve helyünk egy átadó toronyra. A mostani helyi 
építési szabályzatban is engedélyezhető ennek az elhelyezése, de jelenleg nekik ez a helyszín nem aktuális. 
Valóban sokkal több tornyot akartak telepíteni Veresegyházon, de ezt leredukáltuk és kettőben maradtunk. 
Az egyik torony azért került a Fenyves szélére, mert a Fenyves belső része már ökológiai terület, s oda ilyet nem 
lehet telepíteni. Ezeknek az oszlopoknak a legkárosabb hatása maga a látkép. Kértük, hogy ezek kialakítása egy 
pörgetett betonoszlop legyen, ami legkevésbé látszik a látképben.  
 
Szakmáry Sándor alpolgármester: A tsz-tanya területén pontosan hol lenne a torony? 
A szerződés időtartama maximum 12,5 év. Addig  ez az ár marad? 
 
Pásztor Béla polgármester: A Csomádi úton a korábbi  tsz-tanya kapujától jobbra lévő csarnok és a jövendő 
CBA épület belső sarkának a szögébe kerülne be a torony. A magas fákat igyekszünk meghagyni.  
A mostani előterjesztés szerint ez az ár marad.  
 
Szakmáry Sándor alpolgármester: Az 5-5 éves meghosszabbításnál az infláció mértékét figyelembe lehetne 
venni. 
 
Pásztor Béla polgármester: Elfogadja alpolgármester úr felvetését. 
 
Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra. 
 
Gáncs Gábor képviselő: Továbbra is az a véleménye, hogy ne a Fenyves szélén helyezzék el a tornyot, hanem 
a lakott területtől távolabb. 
 
Pásztor Béla polgármester: Szakmai vitában nem kíván részt venni, mert nem ért hozzá. Elfogadja a 
szakemberek véleményét. Esztétikai értékét a főépítészünk elfogadta. 
 
Szalontai Boldizsár képviselő: 2015. december 31-ig automatikus fut ez a 2,2 MFt, és utána lesz lehetőség 
2015. december 31-én újratárgyalni, vagy esetleg felülvizsgálni a bérleti szerződés nagyságát?  A szerződés-
tervezetbe be lehetne írni, hogy az ár ötévente kerüljön felülvizsgálatra?  
 
Pásztor Béla polgármester Elfogadja képviselő úr felvetését.  
Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2013.(VI.11.) Kt. határozat: 
 
1.)  Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a tulajdonát képező Veresegyház külterület 08/3 hrsz-ú 
ingatlanon a PE-0761 számú távközlési torony megépítéséhez. 

 
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

előzetesen hozzájárul a jelenleg folyó megosztási eljárást követő 
csereszerződés megkötése után a jövőbeni tulajdonát képező 
Veresegyház külterület 087/19 hrsz-ú ingatlanon a PE-0729 számú 
távközlési torony megépítéséhez. Erre az ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötése csak az önkormányzatunk 
tulajdonjogának bejegyzését követően valósulhat meg. 
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3.)  Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Telenor Magyarország ZRt-vel kötendő hosszú távú 
2015. december 31-ig tartó és legalább 2x5 év automatikus 
meghosszabbítás lehetőségét biztosító bérleti szerződések 
megkötéséhez állomásonként.  

 
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az előzetesen kialkudott bruttó 2.200.000,-Ft/év bérleti díj 
megfizetését állomásonként a Telenor Magyarország ZRt. részéről. 
Az éves bérleti díj magában foglalja a tornyokra később esetlegesen 
betelepülő (a bérelt területet albérletbeadása) más távközlési 
szolgáltatók bérleti díj felárát is (pl. Vodafone, T-Mobile, 4. 
szolgáltató). Tartalmazza továbbá a távközlési állomások 
területének használatát, és a szükséges elektromos 
kábelnyomvonal (földkábel) elhelyezését, valamint az állomások 
megközelíthetőségének biztosítását is.  

 
5.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő bérleti 
szerződések és a létesítésekhez szükséges okiratok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Pásztor Béla polgármester: A következő napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 Garai Tamás       Pásztor Béla 
   jegyző        polgármester 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 Gáncs Gábor                Szakmáry Sándor 
    képviselő                  alpolgármester 


