
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: 
A Képviselı-testület 2007. november 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl, 
Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 16.30 óra) 
 
Jelen vannak: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sán-
dor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket, jegyzı asszonyt, a VETÜSZ Kft. 
ügyvezetı igazgatóját, Bükk László volt polgármester urat, valamint a sajtó kép-
viselıit. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, mivel 11 fı képviselı jelen 
van. 
Vékony Ferenc képviselı távolmaradását, Alattyányi István képviselı késıbb 
érkezését jelezte. 
 
A rendkívüli ülést megnyitja. 
 
A rendkívüli ülés napirendi pontjait a meghívóban megkapták. 
 
1. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetési koncepció 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került, a könyvvizsgálói véleménnyel együtt. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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225/2007.(XI.29.) határozat 

 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008.évi Költ-

ségvetési Koncepciót - mely a határozat melléklete – elfogadja.  
 
2./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 

költségvetés készítésénél a nemzetiségi normatívával rendelkezı oktatási 
intézmények a normatíva összegéig külön tervezzék meg a személyi jut-
tatásokat és azok járulékait, valamint a dologi kiadásokat. 

 
3./ Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a 2008.évi költségvetés tervezésekor, hogy az önálló-
an gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó 
intézményei vegyék figyelembe a koncepcióban foglaltakat. 
 
Határid ı: Költségvetés készítése 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
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2. napirendi pont: 
A 2007. évi költségvetés 3/2007.(II.27.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került a könyvvizsgálói véleménnyel együtt. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül lefogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

27/2007.(XI.29.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
27./2007. XI.29.sz. rendelete 

a 2007. évi költségvetésr ıl szóló 
3 /2007.(II.27.) rendelet módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetésrıl szóló  
3/2007. (II. 27.) számú rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ A R 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 

a.) bevételi fıösszegét: 5.428.493 e Ft-ban, 
b.) kiadási fıösszegét:  5.679.881 e Ft-ban, 
c.) hiányt: 251.388 e Ft-ban, 

 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

Ezen belül: 

� felhalmozási célú bevételt 447.645 e Ft-ban, 
� felhalmozási kiadást 1.026.094 e Ft-ban, 
 
ebbıl: 

� beruházások összegét: 553.124 e Ft-ban, 
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� felújításokat: 455.295 e Ft-ban, 

� Az intézményi felhalmozások 
 összegét: 485.100 e Ft-ban, 

� A mőködési célú bevételt: 5.232.236 e Ft-ban, 
� Mőködési célú kiadásokat: 4.653.787 e Ft-ban, 
 
ebbıl: 

� Személyi jellegő kiadásokat: 1.209.364 e Ft-ban, 

� Munkaadót terhelı járulékokat 328.812 e Ft-ban, 

� Dologi jellegő kiadásokat 1.015.214 e Ft-ban, 

� Az ellátottak pénzbeli juttatásait: 103.020 e Ft-ban, 

� Speciális célú támogatásokat: 168.992 e Ft-ban 
 
állapítja meg. 

2.§ (1) Az Önkormányzat elıirányzat módosításait az 1/a. számú melléklet tartal-
mazza. 

 (2) Az Önkormányzat bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg forrásonkénti meg-
bontását az 1., 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják. 

 (3) A Polgármesteri Hivatal bevétel elıirányzat módosítását a 3/a. számú mellék-
let, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását intézményenként – címe-
ként – a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 (4) A Képviselı-testület a 2007. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti ) kiadási – és ezen belül kiemelt – elıi-
rányzat módosításait valamint az intézményi támogatások elıirányzat módosí-
tásait a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 (5) A Képviselı-testület Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködé-
si jellegő feladatok kiadási elıirányzat módosításait – ezen belül kiemelt elıi-
rányzatait – (címenként), a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke ösz-
szege illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a  
4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (6) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatok változásait célonként az 5. szá-
mú melléklet szerint, fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint állapít-
ja meg. 

 (7) Az Önkormányzat általános tartalék módosítását 13.059 e Ft a mőködési cél-
tartalék módosítását 56.386 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a fel-
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halmozási céltartalék módosítását 93.691 e Ft összegben a 7/b. számú mellék-
letben felsorolt célokra hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

 (8) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8. számú 
melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. 

 (9) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/a. számú 
melléklet, a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását 
a 9/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
3.§  A NNÖK  elıirányzat módosításait a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK elıi-

rányzat módosításait az 1/c. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 

4.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

Vecsés, 2007-11-20 

 Szlahó Csaba sk. Takács Mária sk. 
 Polgármester Jegyzı 
 

Melléklet: 
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3. napirendi pont: 
Beszámoló a 2007. III. negyedévi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2007. III. negyedévi gaz-
dálkodásról szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

227/2007.(XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. III. negyedévi 

gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul vette. 
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4. napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenn-
tartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002.(VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, a VETÜSZ Kft. elıterjesztését minden képviselı 
megkapta, melyben látható, hogy milyen díjtétellel számolt. Ez összességében 
két hónapra 4660-ot jelent. Havi összeg 2330,-Ft/kuka ÁFÁ-val együtt, vagyis 
1942,-Ft + ÁFA/kuka/hó. Ezt az összeget a Bizottság elfogadta, és módosító ja-
vaslatot tett, figyelembe véve a lakossági igényeket, havonta kukánként 150,-Ft 
összeggel támogatja az Önkormányzat, tehát a lakosság ennyivel kevesebbet 
fizet. A másik módosító indítvány, hogy a 70 éven felüliek kedvezményre való 
jogosultsága legyen visszaállítva. Errıl a határozati javaslat kiosztásra került. A 
két módosítással a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Mivel a rendelet-tervezetben a csatornadíj is benne van, felkéri Hanek Gábor 
ismertesse a Bizottság véleményét a csatornadíjról is. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A GYÁVIV Kft-t ıl is megkapták az elıterjesztést a 2008. évi díjtételekrıl. Ezt a 
Bizottság megtárgyalta, és itt is módosító javaslat merült fel, mely az alábbi: 
Csatornadíj a lakossági fogyasztók részére:150,-Ft/m3+ÁFA, az intézmények 
részére: 350,-Ft/m3+ÁFA, a közületek részére pedig 620,-Ft/m3+ÁFA. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A következı évben 8-10%-os infláció várható, és ezek az emelések gyakorlati-
lag csak az inflációt követik. 
Ahhoz, hogy fejlesztéseket lehessen eszközölni, ha fájdalmas, is de emelni kell., 
mind a szemétdíj, mind a csatornadíj esetében. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A rendeletben van meghatározva a szemétszállítás, a víz, és a csatornadíj össze-
ge, a bizottsági javaslat alapján, valamint a 70. életévét betöltött, és önálló ház-
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tartásban élık 100%-os kedvezményre történı jogosultságát meghatározó dönté-
si javaslat. Külön határozati javaslatot kaptak a képviselık, mivel a Képviselı-
testület határozatban állapította meg a kiegészítı támogatás összegét az elızı-
ekben, ami szerint havi 150 Ft-tal támogatja a lakossági szemétszállítási díjat az 
Önkormányzat Képviselı-testülete, amely a 2008. évi költségvetésbe beterve-
zésre fog kerülni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és megal-
kotta rendeletét: 
 

28/2007.(XI.29.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
28 /2007.(XI.29) rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól  
szóló 13/2002.(VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 
 Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról 
és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló, többször módosított 
13/2002.(VIII.8.) Ök. rendeletet (a továbbiakban:R)  - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23.§ f) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi  
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  foglalt felhatalmazás 
alapján - a következı szerint módosítja:  
 
1.§ (1) Az R. 6 § (2) bekezdés a) pontjának elsı mondata és b) pontja a következık szerint 
módosul: 
      „(2) a) a szilárd hulladék (háztartási szemét) szállítási és kezelési (lerakási) díja tároló-
edényenként (kuka) havi 1942Ft+ÁFA.  

        b) csatorna díj az elhasznált vízmennyiség után: 
  - lakossági fogyasztók részére: 150,- Ft/m3+ÁFA 
  - intézmények részére:  350,- Ft/m3+ÁFA 
  - közületek részére:   620,- FT/m3+ÁFA” 
 

       (2) Az R. 6.§ (4) bekezdésének második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 
       „ (4) A közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos köteles megfizetni. Amennyiben az 
ingatlantulajdonos a 70. életévét betöltötte és önálló háztartásban él (amelyet nyilatkozattal 
kell igazolni), a szilárd kommunális hulladék /szemét/ szállítási és kezelési díj 100%-os ked-
vezményére jogosult.”       

 
2. §  (1) Ez a  rendelet  2008. január 1-jén lép hatályba.  
        (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a hulladékkezelési szolgál-
tatásról szóló  13/2002. (VIII.8.) Ök rendeletet módosító 35/2005. (XII.20.) rendelet 1.§-ában, 
az R. 6.§ (2) bekezdés a-b) pontjára vonatkozó rendelkezés, valamint a 8/2007. (III.22.) ren-
delet. 
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 Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
 polgármester                  jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

228/2007.(XI.29.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költ-
ségvetés készítésénél a szilárd hulladék szállítás és kezelés lerakási dí-
ját tárolóedényenként havi 150,-Ft-tal támogatja a lakosság által tör-
ténı fizetési díj csökkentése érdekében. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a pénzügyi fedezet 2008. évi 

költségvetésbe történı betervezésérıl 
 
Határid ı: a 2008. évi költségvetés tervezése 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 

 
5. napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a 24/1997.(XII.31.) Ök. rendelet módosításáról, a közmőves 
vízellátásról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Képviselı-testület tagjai megkapták a GYÁVIV Kft. anyagát, ami a díjkalku-
lációt tartalmazza. Ebben az anyagban a GYÁVIV Kft. megállapított a csatorná-
ra, és a vízre is egy összeget. Ez az összeg nem tartalmazza az egyéb kiadásokat. 
Tudni kell, hogy ha a rendelet-tervezetben szereplı összeget elfogadja a Képvi-
selı-testület, akkor ezen felül még 88.680.000,-Ft-os tartozás még fenn fog állni, 
amit a testületnek a költségvetésbıl ki kell fizetni a GYÁVIV Kft-nek. 
Ha nem kerülne emelésre a vízdíj, akkor durván 138.000.000,-Ft-os hiány kelet-
kezne, ezt már a költségvetés nem bírná el. 
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A Pénzügyi Bizottság egyeztetett a GYÁVIV Kft-vel, és az alábbi vízdíjakat 
javasolja elfogadásra: 
Lakossági vízdíjra 350,-Ft-ot, az intézményi, és közületi vízdíjra pedig 370,-Ft-
ot. Ezt a javaslatot a bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tar-
tózkodással elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

29/2007.(XI.29.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
29./2007.(IX.29.)  rendelete 

a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról  szóló 

    24/1997.(XII.31.) Ök. rendelet módosításáról  
 

 
 
Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmőves vízellátás és a közmőves 
csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 
ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló, többször módosított 24/1997.(XII.31.) Ök. ren-
deletet (a továbbiakban: R.) – az árak megállapításáról szóló 1990. évi  LXXXVII. törvény 
7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következık szerint módosítja: 
 
1.§   Az R.7. § (1) bekezdés  a- c) pontja  az alábbiak szerint módosul: 

 
   „7. §. (1) a) lakossági vízdíj:  350,- Ft/m3+ÁFA  
        b) intézményi vízdíj            370,- Ft/m3+ÁFA 
        c) közületi vízdíj            370,- Ft/m3+ÁFA”  
       

 
2. § (1) Ez a  rendelet  2008. január 1-én lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 26/2006.(XII.19.) rendelet 1. §-ában az R.   
7.§ (1) bekezdés a-c) pontjára vonatkozó rendelkezés hatályát veszti. 

 
 
         Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
 polgármester                  jegyzı 
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6. napirendi pont: 
A Lidl Bt, a SAP Duo Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti ingatlanrész 
és útberuházás ingyenes átruházásáról szóló szerzıdés jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 10 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

229/2007.(XI.29.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a LIDL Ma-
gyarország Kereskedelmi Bt. (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.), és a 
South Airport Park Duo Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93.) ál-
tal 
– külön szerzıdés alapján – térítésmentesen felajánlott 6014/4. hely-
rajzi számon nyilvántartott, 8.452 m² nagyságú kivett út megnevezéső 
ingatlant elfogadja, és kéri az ingatlan-nyilvántartásba történı beje-
gyeztetését. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy jelen határozat alapján az ingatlan-

nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 

 
Felelıs:       Takács Mária 
        jegyzı 
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7. napirendi pont: 
EU-s és Hazai pályázatok 
Elıterjesztı:Tábori Ferenc 
   Alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Azt kell eldönteni a Képviselı-testületnek, hogy ezekre a pályázatokra akar-e 
pályázni, és hogy van-e rá pénz. Van olyan pályázat, amihez megvan már a terv, 
olyan célokat határoztak meg, amirıl már beszélt a testület. Kérése, hogy a kép-
viselı-testület tagjai nézzék át ezeket a pályázati lehetıségeket, és a decemberi 
testületi ülésen döntsenek arról, hogy melyik pályázatot pályázzák meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy tájékoztatóként fogadja el a képviselı-testület ezt a napirendi 
pontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az EU-s és hazai pá-

lyázatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést bezárja 17.30-kor. 
 
 

k.m.f. 
 
 
Szlahó Csaba      Takács Mária 
Polgármester        jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Vadas Vilmosné 
 


