
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 

a Képviselı-testület 2006. június 7-én megtartott II. rendkívüli ülésén 
(Vecsés, Szent István tér 1.) Kezdés idıpontja: 16.30 óra 

 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Bükk László, Dabasi János, dr. Fekete Károly, Gál Ist-
ván, dr. Gerencsér Blázs, Gyurákiné Sárdi Krisztina, Hanek Gábor, 
Lırincz Ferencné, Pável Béla, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, dr. Ternyák 
Istvánné, Tóth Judit, dr. Zsingor Ivánné. 

 
Bükk László polgármester. 
Köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a megválasztott kép-
viselık közül 15 fı jelen van. 
 
A rendkívüli ülést megnyitja. 
 
1. napirendi pont: 
Vecsési Futball Club támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnök 
 
Bükk László polgármester. 
Az elıterjesztés írásos, felkéri Szlahó Csaba OMSB elnökét, ismertesse az elı-
terjesztést. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A beszámolót, a költségfelsorolást mindenki elolvasta. Mindenki tudja, hogy a 
tavalyi évben is ilyen összeggel lett támogatva a csapat, hogy egy fél szezont a 
játszani tudjon. Szeretné a Bizottság, és a sport nevében, hogy a Képviselı-
testület tagjai az idei szezonban is támogatnák a Vecsési Futball Clubot. 
Nemcsak a felnıtt labdarúgás léte fontos, hanem az utánpótlás csapatoké is. Ja-
vasolja, hogy a 12,5 millió forintot szavazza meg a Képviselı-testület. Az elı-
terjesztésbıl látható, hogy a féléves költség 18,95 mFt, melybıl 12,5 mFt-ot 
kérnek támogatásként. Ebbıl 2 mFt az ifjúsági és serdülıcsapatok versenyezte-
tésére fordítódik. 
 
Bükk László polgármester: 
Akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a Vecsési Sportpálya tervezett felújítási munkálatai c. napirendi 
ponttal együtt tárgyalják ezt a napirendi pontot, mivel véleménye szerint a két 
dolog összefügg. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Sajnos késın dönt a testület az ügyben, hogy a vecsési MB II. csapatot támogas-
sa. A kiesés tisztázása miatt nem is tudott volna dönteni a testület. A játékosok-
nak  erre az információra egy héttel ezelıtt, közvetlenül a mérkızés után szük-
ségük lett volna .A részletek mellızésével kéri a testület tagjait, hogy arról dönt-
senek, hogy ezzel az összeggel támogatják a clubot, után el lehet merülni a má-
sik kérdésben. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A pálya felújítására minden képen szükség van, ha van felnıtt csapat, ha nincs. 
Az egy pálya nem elég, nagyon zsúfolt. 
Az elıterjesztést a következı napirendi pontként szerette volna megtárgyalni. 
Véleménye szerint kevés volt az idı arra, hogy pontosan át tudják beszélni ezt 
az elıterjesztést, ezért javasolja, hogy vegyék le a napirendi pontot. Megtárgya-
lását javasolja 1 hét múlva, újabb rendkívüli ülésen. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Az elıterjesztésben az áll, hogy a Vecsési Futball Club ıszi költségei elırelátha-
tóan a következı tételekbıl állnak, és van egy felsorolás. Mivel a futball club 
elég régóta mőködik, megvan az, hogy milyen összeg az amire biztosan, hogy 
szükség lesz. Ha ez az összeg nem lesz elég, akkor újra meg kell szavazni, mivel 
nem lehet embereket bizonytalan helyzetbe kergetni. Ami még felmerült, hogy 
rendbe van, hogy a vecsési önkormányzat támogatja a Futball Clubot, de ezért 
mit garantálnak? Valami elvárás van a másik fél részérıl is, valamint javasolja, 
hogy a támogatott összeggel számoljon el a club. 
 
Rácz Gábor VFC elnöke: 
A vezetı edzı elmondta, hogy az elvárás a csapattal szemben egy középme-
zınybeli helyezés. Sajnos a tavaszi idény elıtt úgy alakultak a dolgok, hogy há-
rom, vagy négy játékos elment Ausztriába futballozni, ötször, hatszor annyi 
pénzért, mint amit itt kaptak. Így a csapat meggyengült, és tavasszal még kiesési 
gondok voltak, és az utolsó pillanatban dılt el, hogy a csapat nem esik ki. Az 
MB II. csapat jogán kötelezı indulni a serdülıknek is.  A három év alatt meghá-
romszorozódott a gyermeklétszám, mert olyan helyekre tudnak eljutni, ahová 
alacsonyabb kategóriájú csapatból nem tudnának. A legkisebbeket is az MB II. 
jogán hívják szinte minden héten „nívós” helyekre.  
A támogatott összeggel eddig is elszámoltak. 
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Ez az összeg, amit kértek támogatásként nagyon szerény, de nem fognak kéri 
ıszre többet. 
 
Dabasi János képviselı: 
Szeretné elmondani, hogy a TV-ben látta, hogy a Paks 80 mFt-tal nyerte meg a 
bajnokságot. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Nem az a gond, hogy mennyit szavaznak meg, hanem, hogy ne álljon elı az a 
helyzet, hogy ıszre újból meg kell szavazni újabb támogatást. 
 
Bükk László polgármester: 
A költségtérítés nem változik, viszont ezen felül a Clubnak szponzorokat kell 
szerezni az utaztatásra, az étkeztetésre. Tudja, hogy nehéz dolog szponzorokat 
szerezni.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Négy – öt jelentısebb szponzor áll a csapat mögött, akik odaadják az összeget 
addig, ameddig az Önkormányzat is oda adja. Valószínő, ha az önkormányzat 
kivonul a csapat mellıl, akkor ezek a szponzorok is kivonulnak. Ezért is fontos, 
hogy ezt a támogatást adja az önkormányzat. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Vecsési Futball Club támogatását,  melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott, és meghozta határozatát: 

 
99/2006.(VI.7.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi 

költségvetés általános tartalékalapjának összegébıl történı átcsopor-
tosítással biztosít 12,5 mFt fedezetet a VFC 2006. ıszi idényének le-
bonyolításához. 
A VFC 2007. évi tavaszi idényének lebonyolításához 12,5 mFt beter-
vezésérıl gondoskodik a 2007. évi költségvetésben. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé, valamint a 2007. évi költ-
ségvetés tervezésekor vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 

 
Határid ı: 2006. szeptember 30. és 2007. évi költségvetés tervezése 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
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Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Ahogy elkészül az anyag a Sportpálya felújítási munkálataira, akkor rendkívüli 
ülésen megtárgyalja a testület. 
 
Bükk László polgármester. 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést 17,00-kor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
Bükk László       Takács Mária 
  polgármester           jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  


