
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2007. február 27-i ülésérıl 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 
 
Jelen vannak: 
  Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Lugosi Mária 

Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, 
Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth 
Judit, Vékony Ferenc. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária jegyzı asszonyt, a Hivatal 
dolgozóit, Tófalvi Mónikát a NNÖK elnökét, Tasnádi Márta asszonyt, a 
CC.Audit Könyvvizsgáló Kft képviselıjét, valamint a megjelent érdeklıdıket.  
A mai ülésen dr.Gerencsér Balázs és Balogh Csongor képviselı urak jelezték, 
hogy más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak  részt venni. Dr.Fekete Károly 
és Vékony Ferenc képviselı urak érkezése késıbb várható. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık 
közül 13 fı jelen van.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Zolyomi Kitti támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendet, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendeket, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak  végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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3.Napirendi pont: 
A 6/2006.(II.21.) évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
4.Napirendi pont: 
2007. évi költségvetés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5.Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
6.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban egyéni foglalkozás megtartására felhasznált idıkeret 
meghatározása 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
7.Napirendi pont: 
A volt temetı övezeti átsorolására hozott 10/2007.(I.25.) 
határozat módosítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Zolyomi Kitti  támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
10.Napirendi pont: 
Interpelláció 
11.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
12.Napirendi pont: 
Kérdés 
13.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
14.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
 
 
 



 3 

Tábori Ferenc alpolgármester: 
2007.február 25-én vasárnap a kommunizmus áldozatainak emléknapja volt. Ezt 
az egész országban megünnepelték. Kéri a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, 
hogy 1 perces felállással adózzanak az áldozatok emlékének.  
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
- Mindnyájan megkapták a Vecsési Kalendárium ez évi számát, amely jó 

minıségben és tartalmas kiadvány formájában jelent meg. Jó helyre szavazta 
meg a Képviselı-testület a pénzt, amelyet sikerült jól felhasználni.  

- A Kistérségi Munkacsoport javaslata alapján megrendelte Vecsés Város 
operatív stratégiai programját. A négy pályázat közül az Absolve cég 
gyızött. Ezt mindenkihez eljuttatták. Az analizáláshoz, illetve a cselekvési 
tervhez kérik az észrevételeket. Egy ütemezett munkáról van szó, amely 
gyakorlatilag fél évig is eltart majd. A város jövıképének meghatározása 
szempontjából alapvetıen fontos dokumentum. Itt lehet most ötleteket adni 
és természetesen ehhez pénzt is keresni. Ebben a képviselıknek lehetısége 
és nagy felelıssége van.  

- A stratégiai kistérséggel kapcsolatban: számottevı érdeklıdésre tarthat 
igényt ez a téma. Úgy határoztak pártpolitikától függetlenül, hogy a Gyáli 
Statisztikai Kistérségbıl eljönnek és szeretnének csatlakozni a Monori 
Statisztikai Kistérséghez. Vecsés Város lakosainak ez az érdeke. A 
szükséges lépéseket akcióterv alapján teszik, 5 lépcsıfokból 4-et már 
megtettek a minisztériumi állásfoglalás elıtt. A megyénél részt vettek a 
Területfejlesztési Tanács ülésén, ahol  hét szavazóból hatan támogatták ezt a 
kérésüket. Külön érdekesség, hogy az ÖTM képviselıje tartózkodott arra 
hivatkozással, hogy a Gyáli Statisztikai Kistérség anyagát meg kell vizsgálni 
és átgondolásra javasolják az egész ügyet. Gyakorlatilag minden olyan 
fórumot megkerestek, amelyet meg kellett keresni, indokaikat, érveiket 
közölték. Dr. Gál Zoltzán országgyőlési képviselı úr ígéretett tett 
támogatásáról, Lırincz Ferencné képviselı asszony is segített ez ügyben, 
Dr.Lamperth Mónika miniszter asszonyt is tájékoztatták. A fontosabb 
minisztériumi tisztviselıknek is elküldték ezeket az anyagokat. Innen 
kezdve a régió tanácsának megegyezése lobbi kérdése. 18 képviselıje van 
ennek a régiónak és mindnyájuknak úgy kell dolgozni, hogy ez ügyben 
mindent tegyenek meg. A személyes ismertségüket bevetve is próbáljanak 
megtenni mindent, hisz a Városnak az az érdeke, hogy a lakosság megfelelı 
minıségő szolgáltatást, megfelelı helyen tudjon igénybe venni. Gyálnak 
természetesen az az érdeke és azért mindent meg is tesz, hogy Vecsésnek ez 
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ne sikerüljön. Nincs létszámbeli megkötés ilyen statisztikai kistérségnél. 
Vecsés és Üllı leszakadásával értékes területeket veszíthet a Gyáli 
Statisztikai Kistérség. Gyálnak érdeke, hogy ne tudjanak kiválni.  A régió 
márciusban fog dönteni. 

- Február 16-án Jegyzıi Konferenciát szervezett Jegyzı asszony az 
építéshatósági határok megtartása tárgyában dr.Gál István országgyőlési 
képviselı úr segítségével. Ennek célja az építéshatósági illetékességi terület 
megtartása. A nagyberuházókkal csak akkor tudnak tárgyalni,  ha Vecsésen 
van az építéshatósági jogkör. Ugyanúgy fontos a használatbavételi 
engedélyek kiadásánál, hogy ez Vecsésen maradjon. Bíztató az, hogy talán  
bekerülnek a módosításba, mivel az ügyiratszám Vecsésen és Üllın igen 
magas, így jogosnak tekinthetı az igény.   

- Megkeresték a MÁV Zrt és a Magyar Közútkezelı Kht. képviselıi és 
bejelentették, hogy március 3-tól beindítják a nagysorompónál az átépítést. 
Ez 6 hetes munka lesz, rátartással várhatóan április 30-ig fog tartani 
Ugyanebben az idıszakban a Lırinci út és a Besztercei utca szakasza is le 
lesz zárva, itt a VETÜSZ kezdi meg a munkálatokat.  

- Az intézményvezetık részére a költségvetés elıkészítése során  a 
tájékoztatás és az információ áramlás folyamatos volt.  Külön tájékoztatást 
adtak az átvilágításról is, errıl a Képviselı-testület is értesült. 

- Két hete pénteken került sor az MSZP-FIDESZ frakció futball  
„összecsapására”.Reméli ez tovább fogja erısíteni a két frakció 
együttmőködését. 

 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak  végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott.  
 



 5 

 
20/2007.(II.27.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 

határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
3.Napirendi pont: 
A 6/2006.(II.21.) évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, ismertesse kiegészítését. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Utolsó határidı, hogy  a rendeletet februárban kell módosítani figyelemmel arra, 
hogy az elıirányzatok csoportosítása, végleges átvezetése a zárszámadás 
elfogadása elıtt meg kell, hogy történjen. Ennek melléklete a könyvvizsgálói 
vélemény is, amely javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendeletet-tervezetet, 
melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
2/2007. (II.27.) rendelete 

a 2006. évi költségvetésrıl szóló 
6/2006.(II.21.) rendelet módosításáról 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi költségvetésrıl szóló 
6/2006.(II.21.) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1.§ 
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 A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
A képviselı-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
 
 
a.) bevételi fıösszegét    4.463.312 e Ft 
b.) kiadási  fıösszegét    4.463.312 e Ft 
 
állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 
 
Ezen belül: 
 − A felhalmozási célú bevételt    1.014.927  ezer Ft-ban, 
 − A felhalmozási kiadást      1.634.278  ezer Ft-ban, 
  ebbıl: 

� A beruházások összegét      649.559  ezer Ft-ban,  
� A felújításokat       194.009  ezer Ft-ban, 
� Az intézményi felhalmozások összegét    291.675  ezer Ft-ban, 

 − A mőködési célú bevételt     3.441.501  ezer Ft-ban, 
 − A mőködési célú kiadásokat     3.121.413  ezer Ft-ban, 
  ebbıl: 

• Személyi jellegő kiadásokat  1.209.062  ezer Ft-ban,  
• Munkaadót terhelı járulékokat     377.673  ezer Ft-ban,  
• Dologi jellegő kiadások   1.030.032  ezer Ft-ban,  
• Az ellátottak pénzbeli juttatásait     129.346  ezer Ft-ban, 
• A speciális célú támogatásokat     272.872  ezer Ft-ban, 

állapítja meg.  
 

2.§. 
 
 
/1./ Az Önkormányzat elıirányzat módosításait az 1/a. számú melléklet 

tartalmazza. 
 
/2./ Az Önkormányzat bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg forrásonkénti 

megbontását az 1., 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják. 
 

/4./ A Polgármesteri Hivatal bevételeinek elıirányzat módosítását a 3/a. számú 
melléklet, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását intézményenként − 
címenként − a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 
/5./ A Képviselı-testület a 2006. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási − és ezen belül kiemelt − 
elıirányzat módosításait, valamint az intézményi támogatások elıirányzat 
módosításait a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
/6./ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 

mőködési jellegő feladatok kiadási elıirányzat módosításait − ezen belül 
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kiemelt elıirányzatait − (címenként), a közvetett támogatásokat azok jellege, 
mértéke, összege illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 4. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

/7./ A Képviselı testület a felújítási elıirányzatok változásait célonként az 5. számú 
melléklet szerint , fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

/8./ Az Önkormányzat általános tartalék változását 1.949 ezer Ft összegben, a 
mőködési céltartalék módosítását 19.233 ezer Ft összegben a 7/a. számú 
mellékletben, a felhalmozási céltartalék módosítását 325.475 ezer Ft 
összegben a 7/b. számú mellékletben felsorolt célokra hagyja jóvá a 
Képviselı-testület. 

 
/9./ Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8. számú 

melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. 
 
/10./ A Képviselı-testület a mőködési céltartalék szakfeladatokra történı 

átcsoportosítását a 9/a számú melléklet, a felhalmozási céltartalék 
szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/b számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
 

3.§ 
 
A NNÖK  elıirányzat módosításai a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK  elıirányzat 
módosításai az 1/c számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 
 

 
4.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Szlahó Csaba     Takács Mária  
    Polgármester          Jegyzı 
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4.Napirendi pont: 
2007. évi költségvetés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre kerül. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökét, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A könyvvizsgáló iroda szerinte jól összefoglalta a költségvetéssel kapcsolatos 
fıbb vonulatokat. Azokat a koncepcióban meghatározott célokat a 
költségvetésünk tartalmazza mind bevételi, mind kiadási oldalon. Elindult az a 
folyamat, amely az intézmény szervezet feladat ellátását átvilágítja kötelezı és 
nem kötelezı feladatokra, ezeket folyamatában tudják beépíteni a 
költségvetésbe. Vannak olyan lépések, amelyeket már most megléptek, pl. 
intézmények dologi kiadásai, feladat ellátás, vannak olyanok, amelyeket a 
létszámkerethez kapcsolódóan áprilisban kell meglépni. Jelentıs változások 
szeptemberben az új tanév kezdetétıl várhatóak. A vizsgálati anyagok 
elkészültek, el fogják dönteni, hogy mit akarnak ezekbıl végrehajtani.  
Néhány módosítást szeretne elmondani, amit a Bizottság is elfogadott. A 
rendelet-tervezet 16. oldalán a 7 §-ban, ahol meghatározzák azokat a feladatokat, 
amelyeket bizottsági hatáskörbe átadnak, pontosítást szeretne elmondani. 
Alulról a második pontnál, ahol az egyesületi támogatás felhasználását 
pályázathoz kötik, ennek a felhasználását az OMSB-hez irányítják két javítás 
lesz: 
13,7 millió Ft-ból a Polgárırség 2,5 millió Ft-ját kiveszik. Ez a 47. oldalon a 
speciális támogatásoknál jelenik meg. Így ez az összeg 11.213 e Ft-ra változik. 
Az utolsó mondatban: a pályázatok díjazásáról   az OMSB javaslata alapján a 
polgármester dönt.  
A 7/b. táblázat 2.8 során: szelektív hulladékudvarok elhelyezésérıl és 
kialakításáról döntöttek, ezt a munkát a TFKB már elkezdte. A javaslat, hogy a 
hulladékudvarok kialakításáról a TFKB javaslata alapján a polgármester dönt.Ez 
új pontként kerülne be. 
Lesznek még apróbb javítások, amelyek a bizottsági ülésen elhangzottak, de   
a Gazdasági Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal megtartott együttes ülésén 
elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Az elhangzottak alapján elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  



 9 

Megemlíti, hogy kaptak egy táblázatot, melyen szerepelnek azok az önként 
vállalt feladatok, amiket a költségvetés tartalmaz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy  megérkezett Vékony Ferenc úr, így a jelenlévı képviselık 
száma 14 fı. 
 
Tóth Erika Pénzügyi Alosztály vezetıje: 
Ahogy felvitték a tervprogramba az anyagot, 1-2 hiba  került bele. Az egyik az 
intézményeknél, a másik az 5. sz. mellékletnél. Összességében a végeredmény: 
Bevétel: 3.450.222 m Ft, kiadás: 3.150.222 m Ft + 300 e Ft hitel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Összességében 5.800 e Ft a különbség ez kimaradt és az ingatlanra bevételre 
kerül a bevételi oldalon.   
 
Megadja a szót Tasnádi Márta asszonynak a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft 
képviselıjének: 
 
Tasnádi Márta CC. Audit Kft  képviselıje: 
Dr.Szebbelédi István nevében is köszönti a Képviselı-testület régi és újonnan 
megválasztott képviselıit és gratulál megválasztásukhoz. 
A költségvetés tervezéshez a könyvvizsgáló véleményét szeretné megerısíteni. 
A Képviselı-testületnek elfogadásra javasolják ezt  a 2007. évi  költségvetést. 
Abban az idıben, amikor elkezdték a könyvvizsgálatot az önkormányzatnál a 
költségvetés ¼-e volt a mostaninak: 900 millió Ft-ról több mint 300 millió Ft-ra 
emelkedett.  Ez azt is mutatja, hogy a Képviselı-testületnek és az apparátusnak  
mennyire növekedtek meg a feladatai. Azt lehet mondani, hogy ez olyan 
költségvetés, amivel lehet és érdemes is jól gazdálkodni. Szép feladat ekkora 
nagyságrendő költségvetéssel gazdálkodni. 
A Képviselı-testület tagjai megfelelı tájékoztatást kaptak, minden törvényi 
mellékletet tartalmaz az elıterjesztés, ennek alapján lehet dönteni. Ez egy olyan 
gazdálkodási terv, ami az év során módosulhat is, ez nem a tervezés hibáját 
mutatja adott esetben. Ez most csak egy terv, amely jó kiindulást jelent az egész 
évi gazdálkodáshoz.  
Összefoglalva a Tisztelt Képviselı-testületnek elfogadásra ajánlja a 
költségvetést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ha a normatívák alkulását nézzük 2 %-os emelkedést mutat a 2006 évihez 
képest, amely ha az inflációval számolnak szerény mínuszos emelés. 
Gyakorlatilag több száz milliós Ft elvonást jelent az önkormányzat életében. Ezt 
nyilván a Képviselı-testületnek kell kigazdálkodni. A Város azzal tudja ezt 
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enyhíteni, hogy + forrásokat von be pályázatok vagy egyéb úton, módon. Annyi 
szerencséjük van, hogy emelkedik az adóbevétel és a lakosság száma is. A 
lakosság számának emelkedése a kiesı normatívákat valamilyen szinten 
kompenzálja, ami azért azt is jelenti, hogy több feladatuk van, amely az oktatási-
nevelési és szociális intézményeknél jelentkezik. A költségvetés hiánya azaz a 
300 millió Ft amelyet tartalmaz a költségvetés kezelhetı mértékő. Fıleg úgy, 
hogy a bevételi oldalon hagytak tartalékokat, másrészrıl a fejlesztési oldal is 
elég magas. Megszívlelendınek tartja ı is azt a figyelmeztetést, amit a 
könyvvizsgálói jelentés tartalmaz, hogy feszített a költségvetés. Ha meg akarnak 
mindent építeni, a városképet és fejlesztéseket meg akarják valósítani, akkor 
valóban nagyon oda kell figyelni a költségvetés alakítására. 
Ennek az évnek kiemelkedı feladata lesz, hogy a szociális intézményhálózat  
végleges koncepcióját kidolgozzák, ezt meg is kezdték. Ez hosszú távú, 
racionálisabb legyen, tisztázzák az önként vállalt feladatokat, hogy újjá- 
szervezzék és jobbá tegyék a minıséget. Ugyanígy az oktatási- nevelési 
intézmények feladatfinanszírozási rendszerének szigorúbb érvényesítése, 
amelyeket  fájdalmas döntések követnek. 
Lényegében ez a költségvetés úgy gondolja megállja a helyét. Remélik, hogy az 
év során ezek az elképzelések valóra válnak és további megvonásokra nem kerül 
sor. Abban is bízik, hogy a beinduló nagyberuházásokból több helyi adó folyik 
be.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a 14. oldal (3) bekezdésében a 3 millió 
Ft nem fejlesztési hitel, hanem csak „hitel”. 
A 19. oldalon 7.2. bevételek sora: 300 millió Ft fejlesztési célhitel csak „hitel”.  
 
Valóban 1992-ben 9 millió Ft-os költségvetéssel gazdálkodott a település. Az 
átláthatóság érdekében olyan szoftvereket alkalmaznak, amelyek alapján 
bármikor bárki akár a számviteli, könyvelési folyamatokba teljesen részletesen 
betekinthet az elıirányzatok felhasználásához kapcsolódóan. Pontos és 
folyamatos ismeretekkel rendelkeznek, meg tudják mondani hol, mikor mennyi 
elıirányzat van. Mennyit használtak fel a költségvetésbıl, milyen kötelezettség 
vállalásuk vannak  és azok milyen határidıvel járnak le. Ezeket a 
számítástechnikai rendszerbe beviszik és figyelemmel kísérik. Így tudják a 
részben önálló költségvetési szerveket is tájékoztatni arról, hogy saját 
költségvetésükben hol tartanak.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a vecsési gazdálkodás országos szinten 
a 3.200 települést figyelembe véve Vecsés  az elsı 50-ben van. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megadja a szót Tófalvi Mónikának a NNÖK elnökének. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta a 2007. évi költségvetést, ahhoz 
egyetértését adta. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Elismerését fejezi ki azoknak a dolgozóknak, akik egy ilyen áttekinthetı és szép 
költségvetést készítettek.  
Az Önkormányzatnak egyik legnagyobb feladata a költségvetés összeállítása 
ezért úgy gondolja, hogy célszerő lett volna még a koncepció elkészítésekor is 
egy hasonló munkaértekezletet összehívni annak érdekében, hogy mindenkinek 
legyen lehetısége javaslatot tenni, illetve véleményt alkotni. 
Egyetért dr.Szebellédi úr által leírtakkal, hogy a jövıben figyelembe kell venni 
azt, hogy mi az a kötelezı feladat, amit a költségvetésben biztosítani kell és mik 
azok a feladatok, amiket esetleg a megmaradt forrásokból támogatni tudnának. 
Nem ért egyet a magánóvoda támogatásával, amikor a saját óvodáik 
fejlesztésére sem jut pénz, miután feszített a költségvetés. Célszerő lett volna az 
1.5 millió Ft-ot  a könyvtár WC csoportjának a felújítására és a 
szennyvízhálózatba történı bekötésére fordítani.  
Reméli, hogy a jövıben több figyelmet fog kapni az ellenzék is annak 
érdekében, hogy a költségvetés elkészítésekor javaslatokat tegyen és véleményét 
kifejthesse. 
 
Tóth Erika Pénzügyi Alosztályvezetı: 
 
A 13. oldalon az alábbi javítás történt: 
 
 Bevétel fı összege:  3.144.709 e Ft 
 Kiadás fı összege:   3.444.709 e Ft 
 Hiány:       300.000 e Ft. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
December hónapban már mindenki megkapta a költségvetési rendelet  
tervezetet. Decembertıl februárig 2 hónap állt mindenki rendelkezésére, hogy 
javaslataikat, véleményüket szóban, írásban beterjesszék. Egyetlen egy javaslat 
nem érkezett. Lırincz Ferencné az MSZP képviselıje pozitívan áll a város 
költségvetéséhez és a feladatok elvégzéséhez, de várják javaslataikat. Egyetért 
azzal, hogy a koncepció megtárgyalására is össze lehet hívni munkaértekezletet. 
Egyetért azzal is, hogy helyre kellene hozni bizonyos közintézményekben a 
kommunális higiéniás helyiségeket. Ezt idıben be kell terjeszteni. Nehéz 
összeállítani az elıirányzatokat, a Pénzügyi Osztály sokat dolgozott azon, hogy 
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ez az anyag összeálljon. Az eltelt idı alkalmas volt arra, hogy mindenki 
áttekintse a költségvetést. Tasnádi Márta a CC Audit képviselıje is elmondta, 
hogy az ı véleményük szerint az elıterjesztés alkalmas arra, hogy minden 
képviselı megismerje a város gazdálkodását, fıbb irányelvét és célkitőzését.  
 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2007. évi 
költségvetés rendelet-tervezetet a javításokkal együtt, melyet a Képviselı-
testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és 
megalkotta rendletét: 
 
 

Vecsés Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

3/2007.(II.27.) rendelete 
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII.. törvényben foglaltak alapján az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló - többször módosított -  1992. évi XXXVIII. törvény 65 §.-a alapján 
a 2007. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 

 
I. 
 

 A rendelet hatálya  
 

1.§. 
 

 

/1./ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri 
Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott részben önálló 
költségvetési intézményeire terjed ki. 

 

/2./ Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a címrendet a következık szerint 
állapítja meg: 

 

a.) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı 
intézmények − külön-külön −alkotnak egy-egy címrendet. Ennek felsorolását a 3/a., 
3/b. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

b.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı − nem intézményi − kiadások a 4., 
5., és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban − külön - külön − címeket alkotnak.       

  

 II. 
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Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének meghatározása  
 

 
 2.§. 

 
 
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
 

a) bevételi fıösszegét: 3.144.709 e Ft-ban 
b) kiadási fıösszegét: 3.444.709 e Ft-ban 
c) hiányt : 300.000 e Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
Ezen belül: 

− A felhalmozási célú bevételt 383.353 ezer Ft-ban, 
− A felhalmozási kiadást 660.405 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 
� A beruházások összegét 377.399 ezer Ft-ban,  
� A felújításokat 17.720 ezer Ft-ban, 
� Az intézményi felhalmozások összegét 112.565 ezer Ft-ban, 
�  

− A mőködési célú bevételt  2.756.856 ezer Ft-ban, 
− A mőködési célú kiadásokat  2.660.442 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 
� Személyi jellegő kiadásokat 1.139.542 ezer Ft-ban,  
� Munkaadót terhelı járulékokat 361.018 ezer Ft-ban,  
� Dologi jellegő kiadások 820.200 ezer Ft-ban,  
� Az ellátottak pénzbeli juttatásait 60.000 ezer Ft-ban, 
� A speciális célú támogatásokat 142.523 ezer Ft-ban, 

− A költségvetési létszámkeretet 538,5 fıben állapítja meg. 

3.§. 

 
A Képviselı-testület a hiány fedezetére 300.000 e Ft hitel felvételét rendeli el. 

4.§. 

 
/1./ Az Önkormányzat költségvetését az 1/a. számú melléklet tartalmazza. 
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/2./ A NNÖK költségvetése az 1/d. számú mellékletben, a CNÖK költségvetése az 
1/e. számú mellékletben kerül bemutatásra.     
 
/3./ a.) Az Önkormányzat bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 

2/b., számú mellékletek mutatják. 
 

b.) A 2007.évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 
részletes bemutatását az 1/b.sz. melléklet tartalmazza. 
 

c.) Az 1/c.sz. melléklet azon ingatlanok nyilvántartása, melyek eladására Ök. 
határozat van, illetve ami értékesítésre kerülhet de még nem kerültek 
eladásra. 

 
/4./ A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. számú melléklet, az intézményi 
bevételeket  intézményenként − címenként − a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 
 
/5./ A  Képviselı-testület a 2007. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásai − és ezen belül kiemelt − 
elıirányzatait ,valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. számú melléklet 
szerint állapítja meg. 

 
/6./ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 
mőködési  jellegő feladatok kiadásait − ezen belül kiemelt elıirányzatait − 
(címenként), a  közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege illetve 
kedvezményezettje  szerinti részletezettséggel a 4. számú melléklet szerint állapítja 
meg. 
 
 
/7./  A Képviselı testület a felújítási elıirányzatokat célonként az 5. számú 
melléklet  szerint , fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
/8./ Az Önkormányzat általános tartalékát 34.480 ezer Ft összegben, a mőködési 

céltartalékát 78.767 ezer Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalékát 315.666 e Ft összegben a 7/b. számú mellékletben 
felsorolt célokra állapítja meg a Képviselı-testület. 

 
 
/9./  A Képviselı- testület a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 8. 
számú  melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi éves elıirányzatait 
véglegesen az  adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
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/10./  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló  projektek bevételeit, kiadásait 
valamint  az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 
9. számú  melléklet tartalmazza. 
       
/11./ Az Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásait a 10. számú melléklet, az 
 elıirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
/12./ Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 
 12. számú melléklet részletezi; a 13. számú melléklet bemutatja  Vecsés Város 
 Önkormányzatának  2008., 2009. évi gördülı költségvetését, a hitelfelvételi 
 maximum számítását a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 

5.§. 
 

A Képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 36.800,- Ft-ban állapítja meg. A 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı illetménykiegészítésrıl, szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint a külön 
támogatásokról szóló, többször módosított 25/2001. (XI.13.) Ök. rendelet alapján 
meghatározott illetménykiegészítést biztosít. 

6.§. 
Az étkezési hozzájárulás 5.000,-Ft/fı/hó, a természetbeni étkezési hozzájárulás     
 összege 230,- Ft/fı/nap                  

III.  
 

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkezı  
szabályok 

 
7.§.      

/1./  A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt 
elıirányzatokon belüli  részelıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az 
alábbiak szerint  szabályozza: 
Nem rendelkeznek: 

� ingatlanok karbantartása, kisjavítása 
� gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása  
� az intézményüzemeltetés, szolgáltatás díjai, tételek felett. 

 
/2./ Az /1./ bekezdésben meghatározott részelıirányzatok feletti rendelkezési  

jogosultság a  Polgármesteri Hivatal-t, mint önálló gazdálkodási szervet illeti 
meg. 

/3./ 
� A Sportegyesületek támogatás egyéb támogatás során biztosított 500 e Ft 

felhasználásáról az OMSB dönt. 
� Szociális Bizottság dönt az átruházott hatáskör végrehajtásához biztosított 

60.000 e Ft pénzeszköz felhasználásáról 
� Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottsági keret 3.500 e Ft és az iskolák 

közötti sportversenyekre betervezett keretösszeg 550 e Ft felhasználásáról az 
OMSB dönt.  
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� Az oktatási céltartalék keretébıl az oktatási feladaton belül a táborozási célra 
elkülönített 850 e Ft felett a Polgármester dönt. 

� A környezetvédelmi keret 9.000 e Ft-os összegérıl a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt. 

� A Mezıgazdasági feladatok 800 e Ft-os összegérıl a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt.  

� Az intézményi fejlesztés 3.000 e Ft; intézményi felújítás, karbantartás, 
nagyjavítás (Vis major) 20.000 e Ft, melynek felhasználásáról a 
Polgármester dönt a Gazdasági Bizottság bevonásával. 

� Az útépítési-, útjavítási-, járdaépítési keret felhasználására a 
Forgalomtechnikai munkacsoport tesz javaslatot a Polgármesternek. 

� A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 5.000 e Ft-ról;a 
rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 1.000 e Ft-os összegérıl és 
a rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálásának elrendelésére tervezett 1.500 
e Ft-ról a Polgármester dönt. 

� A polgármester 1.000 e Ft felhasználásáról utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett dönthet. 

� A Képviselı testület 11.213 e Ft keretösszeget biztosít a társadalmi 
szervezetek támogatására pályázati rendszer keretében. A pályázatok 
díjazásáról az OMSB javaslata alapján a Polgármester dönt. 

� A Polgárır Egyesület a 2.500 e Ft támogatást a Településfejlesztési és 
Közrendvédelmi Bizottság külön döntése alapján kapja. 

� A szelektív hulladékgyőjtık fejlesztésére betervezett 6.000 e Ft 
felhasználásával kapcsolatosan a Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság ad javaslatot azok elhelyezésére és módjára, melynek alapján a 
polgármester dönt. 

� A Tündérkert Óvoda és a Polgármesteri Hivatal bıvítésére 10-10 % önrészt 
biztosított a Képviselı-testület, azzal a megkötéssel, hogy meg kell vizsgálni 
a pályázati lehetıségeket; majd ezt követıen dönt a megvalósítás 
sorrendjérıl. 

/4./ A Bizottságok Elnökei a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos 
felhasználását kísérjék figyelemmel. 

/5./ Az Intézményvezetık a 2007. évben keletkezı bérmegtakarítást a törvényi 
szabályoknak megfelelıen használhatják fel. 

/6./  A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a részben önálló 
költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, 
munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és 
felújítási elıirányzatait nem léphetik túl. 

/7./ A Képviselı-testület felkéri a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az 
intézmények nemzetiségi normatíva felhasználását az SZMSZ 74 §-a szerint 
kísérje figyelemmel, és egyben felkéri a Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi 
Bizottságot, hogy a feladat ellátást kísérje figyelemmel. 
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8.§. 
 

/1./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben elıirányzott 
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés 
végrehajtására, Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint az átmenetileg szabad pénzeszközök 
feletti rendelkezési jogosultsággal, a takarékos gazdálkodás elve alapján, valamint a 
fejlesztési kiadások finanszírozására, a gazdálkodás zavartalansága érdekében, a 
likviditás biztosítására 150.000 e Ft folyószámlahitel igénybevételére.  

/2./ A Képviselı-testület a kötelezettségvállalás esetére utasítja a Polgármestert, hogy a 
beruházás-fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha a pénzügyi 
fedezet a költségvetési számlán rendelkezésre áll. 

 

IV. 
 

 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 
 

9.§. 
 

/1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz rendelt 
1/d. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
/2./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 

rendelt 1/e. számú melléklet tartalmazza. 
 

V.  
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

10.§. 
 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az ÁHT és az államháztartás mőködési  
rendjérıl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet az irányadó.  
 

11.§. 
  
E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell 
alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egy idıben az átmenti gazdálkodásról szóló 
25/2006. (XII.19.) rendelet hatályát veszíti.  
 

Vecsés, 207.február 22.  

Szlahó Csaba    Takács Mária 

polgármester        jegyzı 
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Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság azzal a kiegészítéssel fogadja el az elıterjesztést, hogy egy új 
pontba kerüljön bele: „egyben intézkedni kell a telek összevonásról a Deák F. u. 
20. – Toldy F. u. 29/a és a mellette lévı mostani óvoda területét kell összevonni 
intézményi területté”, hogy a fejlesztést meg tudják csinálni. A vételár összegét 
a 2007. évi költségvetés tartalmazza. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

21/2007.(II.27.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Toldy 
Ferenc utca 29/A. szám alatti, 4663. helyrajzi számon nyilvántartott, 
lakóház és udvar megnevezéső, 937 m2 nagyságú ingatlant a 
Gazdasági Bizottság által meghatározott vételáron megvásárolja. 
A vételár összegét a 2007. évi költségvetés tartalmazza. 

2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a 4663. helyrajzi számon nyilvántartott 937 
m2 nagyságú ingatlan és a szomszédos 4664 helyrajzi számon 
nyilvántartott Toldy F. utcai Óvoda ingatlanához történı terület 
összevonáshoz és az ehhez kapcsolódó vagyonkataszter módosításhoz 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  

3) Utasítja a Polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 
Osztály közremőködésével az adásvételi szerzıdést kösse meg. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban egyéni foglalkozás megtartására felhasznált idıkeret 
meghatározása 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt indokoltnak tartja, kéri a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

22/2007.(II.27.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezen 
határozattal a 166/2005.(VII.28.) határozatát hatályon kívül helyezi és 
engedélyezi a 2007/2008. tanévben az egyéni foglalkozásra fordítható 
heti órakeret felhasználását a 

 
- Falusi Általános Iskolánál    29 óraszámban, 
- Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál 36 óraszámban, 
-  Petıfi Sándor Általános Iskola,  
   Gimnázium és Szakközépiskolánál  38 óraszámban, 
- Halmi Telepi Általános Iskolánál   22 óraszámban. 

 
2) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések  megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester   
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7.Napirendi pont: 
A volt temetı övezeti átsorolására hozott 10/2007.(I.25.) 
határozat módosítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Azért kell a 10/2007.(I.25.) határozatot módosítani, mert közben a Halomi út 
menti terület  Szabályozási Terve elkészült olyan szintre, hogy már  
szakhatóságokkal egyeztették, ezért a befektetınek önállóan kell elkészíttetni 
erre a területre a Szabályozási Tervet. Felvetıdött a Gazdasági Bizottság ülésén, 
hogy miért sorolják másik övezetbe. Azért, mert az elfogadott Település 
Szerkezeti Tervben közparkként van megjelölve a temetı, és ahhoz, hogy a 
befektetı meg tudja valósítani azt, amiért értékesíti az Egyház, az pedig a 
kertvárosias lakóövezetbe történı besorolást igényel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

23/2007.(II.27.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
10/2007.(I.25.) határozatának 1-2-es pontját a következık szerint 
módosítja: 

 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Budai Nagy Antal úton lévı volt temetı 
megmaradt területének szabályozási tervét a terület befektetıje 
elkészítse. A továbbiakban a Szabályozási Tervnél a megmaradt 
terület övezeti besorolásának megváltoztatásához ZK-P övezetbıl Lke 
övezetbe történı besorolását engedélyezi. 
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2) Az övezet besorolásának módosítása a Szabályozási Terv 

elfogadásával egy idıben történik. 
 
Határid ı: azonnal, folyamatos 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
 
 
8.Napirendi pont: 
Zolyomi Kitti  támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Zolyomi Kitti súlyos agykárosodást szenvedett születésekor. Az SOS 
Alapítvány közremőködésével Kijevben ıssejt beültetésre győjtést szerveznek. 
Javasolja, hogy Vecsés Város Önkormányzata a tartalékalapból 100.000 Ft 
támogatással járuljon hozzá a kislány mőtétjéhez. Aki egyénileg is szeretne 
támogatást adni, az megteheti: a Vecsési Tájékoztatóban és a honlapon szerepel 
a számlaszámra történı befizetéssel.  
 
Vajda Ágnes oktatási referens: 
A kislány édesanyja a nagy problémája mellett szervezi az egész városban a 
fogyatékos gyermekek szüleit, ı maga egyedül hozta létre és irányítja a baba-
mama klubbot.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Sok fogyatékos gyermek él Vecsésen, a Szociális Bizottság saját keretébıl is 
segíteni fog. Kéri, hogy a képviselı társak is lehetıségükhöz mérten segítsék. 
Elfogadásra ajánlja a Polgármester úr javaslatát.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel Zolyomi Kitti 
gyógykezelésére  100.000 Ft támogatását a tartalékalapból, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
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24/2007.(II.27.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Zolyomi Kitti 
gyógykezelésére a 2007. évi költségvetés általános tartalékalapjából 100.000 
Ft támogatást nyújt. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
9.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a Város utcai kamionforgalommal 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a Kikindai és Táncsics M. utca közötti 
árok burkolásával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
 
10.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
- Az Apaffy utcából André Miklós úr  kereste meg azzal, hogy ingyen a 

segítségét is felajánlja annak érdekében hogy a szennyvíz ne az ingatlanokra 
ömöljön be. Kéri a Hivatalt, hogy a GYÁVIV Kft-vel nyomatékosan vegye 
fel a kapcsolatot. A nagy esızések miatt az utcából beömlik a szennyvíz az 
ingatlanokra, nincs meg a lejtése. Lehetetlenné teszi az ott lakók életét ez a 
55-66 sz. közötti kicsi szakasz.  

- Javasolja, hogy az építkezések után kötelezzék a beruházókat arra, hogy 
letakarítsák az utakat.  A Lakótelep elejénél az út nagyon koszos, piros 
festékkel van összekenve.  
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Oláh László képviselı: 
A Halmi téren a felfestett fehér csíkból az egyik már teljesen eltőnt.  
 
11.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a Temetı utcai kerítéssel kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a Halmi telepi szobor eltőnésével 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
12.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A 2007 Budapest-Bamako Nemzetközi Sivatagi Rali versenyen egyetlen nıi 
csapatként Balatoni Andrea és Horváth Mária vettek részt, ahol a 10. helyezést 
érték el. 105-en indultak el és 77-en értek célba, 9 országon keresztül 7637 km-t 
tettek meg. A távolban egész útjukon Vecsést képviselték, különbözı karitatív 
tevékenységeket végeztek. Szeretné, ha a  versenyzık valamilyen elismerést 
kapnának.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A Falusi Iskolában 3-án szombaton kerül megrendezésre a III. Vecsési 
borverseny Petz Márton rendezésében. Minden képviselıt szeretettel várnak.  
 
Dr.Szarvas Tibor igazgató-fıorvos: 
A Szakorvosi Rendelıintézetben 2 hete  üzemszerően mőködik a Röntgen.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Az elmúlt két hétben a  járırszolgálat 3 kırözött személyt fogott el. A TFKB 
következı ülésére részletes beszámolót készítenek a járırszolgálatról.  
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13.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 - Munkaterv szerint 

- SZMSZ módosítása  
- Helyi buszközlekedés 
  Elıterjesztı:Saska Istvánné 

     Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 
órakor bezárja.  
 
      Kmf.  
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 
 
 
 
 
 
 
 


