
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:    

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február 26-án 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 15.00 
óra) 

 
Jelen vannak:  

Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, 
dr.Fekete Károly, dr. Gerencsér Balázs, 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: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, dr.Szebellédi István 
könyvvizsgáló urat, Takács Mária Jegyzı asszonyt, Eizen József urat a 
Mozgáskorlátozottak Vecsési Szervezetének elnökét, Dr Szarvas Tibor urat az 
Egészségügyi Szolgálat fıigazgatóját, valamint a Hivatal dolgozóit. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. 
A mai ülésre Vékony Ferenc képviselı úr 15 perces késéssel fog megérkezni.  
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület jelenlévı tagjainak száma 16 fı. 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvétel: 
 
A költségvetés és zárszámadás tartalmát meghatározó 30/2005.(X.25.) rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután más javaslat nincs, szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi 
pontokat, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.   
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A napirendi pontok végleges sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
A költségvetés és zárszámadás tartalmát meghatározó 30/2005.(X.25.) rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
2.Napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetés 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Egyesületek 2007. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Mozgáskorlátozott Egyesületek Vezetıi 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
7.Napirendi pont: 
A két-tannyelvő kisebbségi oktatás bevezetésének jóváhagyása a Falusi 
Általános Iskolában 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Polgárırség munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 
  Polgárır Egyesület Vezetıje 
9.Napirendi pont: 
A SAP DUO Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti közúti beruházás 
tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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10.Napirendi pont: 
Alapító Okiratok módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
11.Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet 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 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
12.Napirendi pont: 
Pest megye új, önálló régióvá válásának kezdeményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a 20/1999.(VII.7.) Ök. rendelet Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosítására 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
14.Napirendi pont: 
Harsányi Jánosné felmentése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
A Gyáli patak revitalizációja 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
16.Napirendi pont: 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
  Szoc. Biz. Elnöke 
17.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
18.Napirendi pont: 
Interpelláció 
19.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
20.Napirendi pont: 
Kérdések 
21.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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22.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a 
Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott.  
 
1.Napirendi pont: 
A költségvetés és zárszámadás tartalmát meghatározó 30/2005.(X.25.) rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt tegye meg kiegészítését.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A 2005. évben elfogadott rendelet mellékleteinek módosítására azért van 
szükség,  mert a jogszabály változásokat követni kell. A most elfogadásra kerülı 
költségvetés is ezeknek a mellékletnek, táblázatoknak a rendszerével került 
kialakításra.. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

3/2008.(II.26.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
3/2008.(II.26.) rendelete 

a költségvetés és a zárszámadás tartalmát meghatározó 
30/2005.(X.25.) rendelet módosításáról 
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Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetés és 
zárszámadás tartalmát meghatározó 20/2007 ( IX. 18. ) rendelettel 
módosított  
30/2005. ( X. 25.) rendeletét (továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 A „  R”  2.§ (2) bekezdés a pontjába n meghatározott 1/a számú melléklet 
helyébe e rendelet 1/a számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (1) bekezdés kiegészül az 1. számú – Vecsés Város 
Önkormányzat, NNÖK, CNÖK bevételei és kiadásai melléklettel, melyet e 
rendelet 1. számú melléklete szerint hagy jóvá a Képviselı-testület. 
A „  R”  2.§ (4) bekezdésben meghatározott 2/a., 2/b számú mellékletek 
helyébe e rendelet 2/a., 2/b. számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (5) bekezdésben meghatározott 3/a., 3/b. számú melléklet 
helyébe e rendelet 3/a., 3/b. számú melléklete lép. 
A „ R” 4.§ (5) bekezdése kiegészül a 3/c. számú - Tájékoztató a Kistérségi 
Társulás Intézményeinek adatairól Vecsés Város vonatkozásában – 
melléklettel, melyet e rendelet 3/c. számú melléklete szerint fogad el a 
Képviselı-testület. 
A „  R”  4.§ (7) bekezdésben meghatározott 4 számú melléklet helyébe e 
rendelet 4 számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (10) bekezdésben meghatározott 8. számú melléklet helyébe e 
rendelet 5. számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (11) bekezdésben meghatározott 9. számú mellék let 
helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (12) bekezdésben meghatározott 10., 11. számú melléklet 
helyébe e rendelet 7., 8. számú melléklete lép. 
A „  R”  4.§ (13) bekezdésben meghatározott 12., 13., 14. s zámú 
melléklet helyébe e rendelet 9., 10., 11. számú mel léklete lép. 
A „ R”  4. §-a kiegészül a 15. számú – Kimutatás Vecsés Város 
Önkormányzat céljelleg ő támogatásairól – melléklettel, mely e 
rendelet  12. számú melléklete tartalmazza. 
E rendelet 2008. február 26-án lép hatályba. 
 
 
 
   Szlahó Csaba   Takács Mária 
   Polgármester   jegyzı  
 
 
/A 3/2008.(II.26.) rendelet táblázatai  mellékelve./ 
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2.Napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetés 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló urat. 
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, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, felkéri Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló 
ügyvezetı urat tegye meg kiegészítését. 
 
Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló: 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A szokásnak megfelelıen írásban rögzítették a véleményt a város 
költségvetéséhez. Két dologra szeretné felhívni a figyelmet: az egyik, hogy a 
város költségvetése terv szinten kiegyensúlyozott, 0 hiányt mutat. Azt sem 
bánná, ha a végére egy kis hiánnyal zárna a költségvetés. Dicséretesnek tartja, 
hogy tudták úgy „regulázni” a költségvetést, hogy nincs szükség arra, hogy akár 
a mőködési költségvetést, akár a felhalmozási költségvetést külön hiányból 
próbálják meg finanszírozni. Azért mondta, hogy nem baj, mert ha a város 
fejlesztési elképzelései azt igazolják, minden további nélkül támogatja a 
megfelelı külsı forrás igénybe vételét. A város az ı közremőködése alatt óriásit 
fejlıdött, amit az  1,5 milliárdos fejlesztési elképzelés tovább növelhet és ha jó 
fejlesztésekrıl döntenek, akkor a kötvénykibocsátás, illetve a jelenlegi 
költségvetésben tervezett fejlesztési, illetve felhalmozási jellegő kiadások 
fenntartható szerkezetet fognak jelenteni.  
Jelen pillanatban jónak ítéli a mőködési és felhalmozási költségvetés arányát.  
Vannak olyan törekvések, hogy minél erıteljesebben fejlıdjenek az 
önkormányzatok a fejlesztési oldalon, csak a fenntarthatóság kérdıjelezıdik 
meg ilyenkor 
Úgy gondolja, hogy a város elérkezett ahhoz a költségvetési nagyságrendhez, 
hogy azon kell gondolkodni, hogy a fejlesztési és mőködési kiadások 
egyensúlyban legyenek és olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amihez a 
megfelelı mőködési források biztosíthatók. A testület által támogatott 
beruházások hozzák azokat a bevételeket, amit a város környéki 
önkormányzatnak illik megteremteni. Vannak a város környékén olyan 
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önkormányzatok, amelyek már teljesen függetlenedtek a központi 
költségvetéstıl. Vecsés még messze van ettıl, de remény van arra, hogy a 
fejlesztésekkel ezt a központi költségvetéstıl való függıséget minimálisra 
csökkentik.  
A könyvvizsgáló véleményt megerısíti, elvégezték a vizsgálatokat, ezek 
bizonyosságot adtak ahhoz, hogy a tervezett kiadások és illetve tervezett 
bevételek különösebben nem kockázatosak, remény van arra, hogy ezek a 
kiadások és bevételek teljesüljenek.  
 
Felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló  1992. évi XXXVIII.  törvényben 
foglaltakra, melybe bekerült 2006. július 1-tıl az a passzus, hogy a 
költségvetésbıl gazdálkodó szervezetek, illetve az államháztartásban mőködı 
szervezetek csak a bevételeik teljesítése arányában használhatják fel a 
kiadásaikat, ez már törvényi kötelezettsége mindenkinek. Próbálja a központi 
kormányzat egyre inkább beszorítani a gazdálkodási feltételeket, és erre az 
elkövetkezı idıben érdemes odafigyelni. Nyilván nem a Képviselı-testület 
felelıs a költségvetés végrehajtásáért, de tudomása van arról, a kormány azon 
dolgozik, hogy megpróbálják a testületi felelısséget is megtalálni. Úgy gondolja 
nem valószínő, hogy ez sikerülni fog, de maga az, hogy bekerült az 1992 évi 
XXXVIII. törvénybe, hogy a bevételek arányában lehet a kiadásokat teljesíteni, 
ez már önmagában is figyelem felhívó a Képviselı-testület számára.  
Megerısíti a könyvvizsgálói véleményt, hogy alacsony kockázatúnak 
minısítették a kiadásokat és bevételeket is, ennek megfelelıen rendelet alkotásra 
alkalmasnak tartják a rendelet tervezetet a táblamódosításokkal együtt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri dr.Lugosi Mária NNÖK képviselı asszonyt, hogy ismertesse a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária NNÖK képviselı:  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2008 évi költségvetés tervezettel, 
valamint a nemzetiségi oktatási intézmények 2008. évi költségvetésével 
egyetért.  
 
Takács Mária jegyzı: 
 A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadta a 2008. évi költségvetés 
tervezetet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Úgy gondolja, hogy a legfontosabb az Önkormányzat mőködése szempontjából, 
hogy az alapfeladatokat el tudják látni. Biztonsággal tervezték a költségvetést, 
amelyben vannak tartalékok, vannak lehetıségeik a késıbb felmerülı 
korrigálásokhoz. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy az 
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egész gazdasági környezet és állami finanszírozás kedvezıtlenül alakul az 
önkormányzat számára, sikerült mindig egyensúlyban tartani a város 
költségvetését. Köszönhetik ezt az eddigi megfontolt gazdálkodásnak, illetve 
annak, hogy a bevételek évrıl-évre megfelelıen növekvı mértékben alakulnak.  
Fontos kiemelni: a tavalyi évben megrendelték a feladat finanszírozást, 
elsısorban az oktatási és nevelési intézmények területén.  Ezt érdemes 
továbbvinni, igen logikus és átlátható rendszer, a szociális és minden egyéb 
területre érdemes kiterjeszteni. A város vagyona gyarapodik, lehetıségek 
vannak fejlesztésre, amely a lakosság komfortérzetét növeli majd. Reméli, hogy 
az elvárásoknak megfelelıen alakul a bevételi forrás is. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

4/2008.(II.26.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı - testületének   
4/2008.(II.26.) rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított -  1992. évi XXXVIII. 
törvény 65 §.-a alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja. 

I. 

A rendelet hatálya 

1.§. /1./ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra ( továbbiakban Polgármesteri Hivatal ) 
valamint 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. és 3/b. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
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b.) Vecsés vonatkozásában a mikro kistérségi társulási formában 
mőködtetett szakfeladatok részletes, tételes bemutatását tájékoztató 
jelleggel a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 

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

II. 

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározása 

2.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

a) bevételi fıösszegét: 4.430.934 e Ft-ban 

b) kiadási fıösszegét: 4.430.934 e Ft-ban 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

− A felhalmozási célú bevételt 785.780 ezer Ft-ban, 

− A felhalmozási kiadást 1.325.610 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 

� A beruházások összegét 269.339 ezer Ft-ban,  

� A felújításokat 53.207 ezer Ft-ban, 

� Az intézményi felhalmozások összegét 10.000 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú bevételt  3.645.354 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú kiadásokat  3.105.324 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 

� Személyi jellegő kiadásokat 1.271.780 ezer Ft-ban,  

� Munkaadót terhelı járulékokat 404.089 ezer Ft-ban,  

� Dologi jellegő kiadásokat 1.023.295 ezer Ft-ban,  

� Az ellátottak pénzbeli juttatásait 55.200 ezer Ft-ban, 

� A speciális célú támogatásokat 210.378 ezer Ft-ban, 
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− A költségvetési létszámkeretet 554,5 fıben állapítja meg. 

3.§. A Képviselı-testület a 230/2007 (XII. 18. ) határozata alapján a 700.000. e Ft 
értékő kötvény kibocsátását rendeli el a felhalmozási céltartalék 2.9 során 
bemutatott fejlesztések forrásaként. 

4.§. /1./ Az Önkormányzat tervezett mőködési, felhalmozási kiadásainak, 
bevételeinek mérlegszerő bemutatását a I. számú mellékletben kerül 
bemutatásra. 

  Az Önkormányzat költségvetését 1/a. számú melléklet tartalmazza.  

/2./ A NNÖK költségvetése az 1/d. számú mellékletben, a CNÖK 
költségvetése az 1/e. számú mellékletben tartalmazza. 

 /3./ a.) Az Önkormányzat bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 
1., 2/a., 2/b., számú mellékletek tartalmazza. 

  b.) A 2008.évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb 
kiegészítések részletes bemutatását az 1/b.számú melléklet 
tartalmazza. 

  c.) Az 1/c.számú 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, a 
kistérségi társulási formában mőködı intézményi bevételeket-kiadásokat 
tájékoztató jelleggel, Vecsés vonatkozásában a 3/c. számú melléklet 
tartalmazza. 

 /5./ A Képviselı-testület a 2008. 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 azok jellege, mértéke, összege illetve 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 4. számú melléklet 
szerint állapítja meg. 
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 /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 35.000 e Ft összegben, a mőködési 
céltartalékát 101.157 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalékát 986.216 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. 

 /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 2008. 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  2009., 2010. évi gördülı 
költségvetését, a hitelfelvételi  maximum számítását a 14. számú 
melléklet; a 15. számú melléklet a céljelleggel nyújtott támogatásokat 
tartalmazza. 

5.§. A Képviselı-testület 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 6.000,-Ft/fı/hó, a természetbeni étkezési hozzájárulás     
 összege 336,- Ft/fı/nap 

III.  

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkezı  
szabályok 

7.§.  Az önkormányzat szintő költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyzı a felelıs. 
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8.§  Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles 
saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét – a Jegyzı által 
meghatározott  
módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. 

9.§ /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 év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, 
valamint az önkormányzat költségvetési szervei által kért elıirányzat-
átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a 
Képviselı-testület a Jegyzı által történı elıkészítése után a Polgármester 
elıterjesztése alapján, negyedévente dönt. 

 
 /3./ Az 1. bekezdésben meghatározott részelıirányzatok feletti rendelkezési 

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

 /4./ 
– A „Sportegyesületek támogatása” 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.  

– Az oktatási céltartalék keretébıl az oktatási feladaton belül a 
táborozási célra elkülönített 850 e Ft felett a Polgármester dönt. 

– A környezetvédelmi keret 11.000 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 35.000 e Ft keret felhasználásáról a 
Képviselı-testület dönt 
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– Az 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 Polgármester dönt. 

– A Polgármester esetenként 1.000 e Ft felhasználásáról utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett dönthet.     

– A Képviselı testület 11.000 e Ft keretösszeget biztosít a társadalmi 
szervezetek támogatására pályázati rendszer keretében. A 
pályázatok díjazásáról az OMSB javaslata alapján a Polgármester 
dönt. 

– A Tündérkert Óvoda bıvítésére 10 % önrészt biztosít a Képviselı-
testület 

– A Polgárır Egyesület a 5.270 e Ft támogatást a Településfejlesztési 
Bizottság külön döntése alapján kapja (I. félévben a rendelkezésre 
álló keret 2/3-d részét, második félévben az 1/3-d részét veheti fel.) 

– A szelektív hulladékgyőjtık fejlesztésére betervezett 4.000 e Ft 
felhasználásával kapcsolatosan a Településfejlesztési és 
Közrendvédelmi Bizottság ad javaslatot azok elhelyezésére és 
módjára, melynek alapján a polgármester dönt. 

 /5./ A Bizottságok Elnökei a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos 
felhasználását kísérjék figyelemmel. 

 /6./ Az Intézményvezetık a 2008. évben keletkezı bérmegtakarítást a 
törvényi szabályoknak megfelelıen, az évközben realizált többletbevételt 
saját hatáskörükben használhatják fel. 

 /7./ Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos 
mértékő kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési elıirányzat 
módosításokkal egy idıben. 

 /8./ A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – 
megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani. 

 /9./  A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a részben 
önálló költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott személyi 
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juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, 
beruházási és felújítási elıirányzatait nem léphetik túl. 

 /10./ A Testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi 
felelısséget von maga után, melyet a Jegyzı kezdeményez a Képviselı-
testületnél. 

 /11./ A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi 
elıirányzat-módosításokról a Jegyzı által elrendelt formában kötelesek 
naprakész analitikát vezetni. 

 /12./ 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. 

8.§. /1./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert: 

a) a költségvetésben elıirányzott bevételek beszedésére és a 
jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására. 

b) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatában, valamint a többször módosított 
19/1994 (XI. 8.) Az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendelet V. fejezet 8/A §-
ban foglaltak szerint az átmenetileg szabad pénzeszközök feletti 
rendelkezési jogosultsággal, a takarékos gazdálkodás elve 
alapján. 

c) A fejlesztési kiadások finanszírozására, a gazdálkodás 
zavartalansága érdekében, a likviditás biztosítására 150.000 e Ft 
folyószámlahitel igénybevételére.  

d) Azokat a pályázatokat, melyek nem igényelnek saját erı 
biztosítását, értékhatártól függetlenül igénylésre benyújthatja. 

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

 /3./ Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a vagyon vagyonkezelıi 
jogának ingyenes átruházásáról a mindenkor hatályos „ Az 
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Önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodásáról szóló” 
önkormányzati rendelet elıírása az irányadó. 

IV. 

 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

9.§. /1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/d. számú melléklet tartalmazza, melyet a 4/2008 (II.21.) számú 
határozatban fogadott el. 

 /2./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/e. számú melléklet tartalmazza, melyet az 1/2008 (II. 21.) 
számú határozatában fogadott el. 

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 2008. január 1. napjától visszamenılegesen lép hatályba. A rendelet 
hatálybalépésével egy idıben az átmenti gazdálkodásról szóló 33/2007. (XII. 
18.) rendelet hatályát veszíti.  

Vecsés, 2008. február 22. 

 Szlahó Csaba Takács Mária 
 polgármester jegyzı 
 
 

*A 4/2008,(II.26.) rendelet táblázatai mellékelve.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló úrnak a részvételt.  
 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Szabályozási Tervek módosításának elıkészítésén dolgoznak, a Repülıtér 
fejlesztésekkel kapcsolatosan folyamatos tárgyalásokat tartanak, illetve a Kelet-
kapu SzT módosítási, tervezıi egyeztetéseken túl vannak. Az iratok az állami 
fıépítésznél vannak. Mind a két fejlesztés a város érdeke. Ezek az egyeztetések 
az elmúlt hónapban folyamatosan folytak.   
A Tündérkert Óvoda pályázatát teljesen átdolgozva ismét benyújtották,  az egész 
épületet az aljától a tetejéig akadálymentesíteni kell.  
A múlt hónapban döntött a Képviselı-testület a P+R elkészítésérıl a MÁV 
Nagyállomás környezetében. Ez egy conzorciumi megállapodást igényel. Több 
önkormányzatot, a Budapesti Közlekedési Szövetséget, a MÁV-ot és a tervezı 
irodát fogja egybe. Elsı alkalommal azt a tájékoztatást kapták, hogy a kb  50 
milliós beruházáshoz 10 %-os önrészt kell biztosítani. Véleménye szerint ez 
sokkal több lesz. Úgy számolták ki a tervezıvel, hogy mindenki a kialkudott 
parkolószámra  átlagköltséget felszorozhatott, és így osztották szét az egész 
pályázati keret összeget.  Gyakorlatilag bruttó 500 e Ft jut egy parkoló 
kialakítására, 87 parkolót lehet kialakítani zökkenımentesen. Erre fognak 
pályázni. Véleménye szerint 40 millió Ft-os összeget tudnak nyerni, és 15 millió 
Ft-ot kell hozzátenni. Ebbe benne van a kerékpártároló, a  vízelvezetés, a 
parkolók és a kamerarendszer kialakítása is. A végleges költséget még nem 
tudják, azt még egyeztetni kell a többi önkormányzattal is. 
A Mővelıdési Ház és a Városi Könyvtár tervei készítés alatt állnak. 
A Városközponttal kapcsolatban dolgoznak a pályázat beadási határideje április 
25. Ki kell jelölni az un. akció területet.  
Még az idén el kell készíteni az integrált városi stratégiát, amely az egész város 
területén tükrözné a fejlesztési szándékokat.  
Ha kiírják a pályázatot, szeretnének a Károly utca felújítására pályázni. Reméli 
sikerül plusz forrást beszerezni hozzá. 
A Temetı utcai oldalon a kerítés bontását már megkezdték. A Temetı 
üzemeltetıjével egyeztetett. A régi német  sírköveket eltávolították, mivel 
azokat a felújítás után méltó környezetbe szeretnék elhelyezni. Felkérték 
Laczkovics urat, hogy tervezzen kerítést a sírkövek hosszában (50-60 m), így az 
rendezett lesz. 
A Ravatalozó felújítására is kértek ajánlatokat, miután nagy valószínőséggel erre 
is írnak ki pályázatot.  
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A külsı forgalomtechnikai tervvel kapcsolatban, amely a várost elkerülı 
úthálózatra vonatkozik gyakorlatilag a végsı szakaszban van. Reméli, hogy 
végre kihelyezik a táblákat és a nagyobb tengelyterheléső autókat ki fogják 
szorítani Vecsésrıl az elkerülı utakra.   
A belsı forgalomtechnikai tervet megrendelték. 
A Market Central üzemeltetıivel, illetve az üzletek tulajdonosaival 
tárgyalásokat folytattak a helyi buszjárattal kapcsolatban. A buszjárat érinteni 
fogja, az üzletközpontot, ott lesz a végállomása. Sikerült bevonni a járat 
finanszírozásába az ottani bérlıket, akik reklámanyagot helyeznek el a 
buszokon. 
A Rendırségtıl érkezett egy kérés azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat 
és a   Market Central üzemeltetıje járuljanak hozzá egy rendırjárır költségeihez 
a közbiztonság fokozása érdekében. Az Üzletközpont megnyitása óta 
megszaporodtak a különféle lopások, szabálysértések, ezek igen nagy terhet 
rónak a járırökre. A Market Centralhoz intézett levélre, melyet Gyebnár Imre 
ırnagy úrral írt nem reagáltak. Reméli azonban, hogy végül sikerül valami 
eredményt is felmutatni.  
A legutóbbi ülésen megszavazták a 700 milliós kötvény kibocsátást, azonban 
mire az OTP annak kiadásához ért, addigra az értékpapír piac a feje  tetejére állt 
így  az egész bankvilág. A nemzetközi pénzügyi folyamatok olyan irányt vette, 
hogy más ajánlatot hozott az OTP, mint amit megszavaztak. Újra kezdték a 
versenytárgyalást, újra bekértek ajánlatokat három ajánlattevıtıl annak 
érdekében, hogy a legjobb döntést tudják hozni. 
A kulturális rendezvényeken belül a Sváb bál, Farsangi bálok, alapítványi 
rendezvények, sportbál kerültek megrendezésre.  
 
Miután hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

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

tájékoztatót elfogadja. 
 
   
 
 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 

 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Egyesületek 2007. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Mozgáskorlátozott Egyesületek Vezetıi 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezen a napirenden belül két elıterjesztést tárgyal a Képviselı-testület. 
 
1./ Mozgássérültek Bp-i Egyesületének Vecsési Klubja 
    Elıterjesztı: Nagyné Maklaga Erzsébet 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság mindkét beszámolót elfogadta. Egyben döntött arról, hogy a két 
mozgáskorlátozott szervezet vezetıje és a Polgármester úr keressék meg a 
lehetıségét annak, hogy a két külön szervezetbıl egy szervezet legyen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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25/2008.(II.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Budapesti Mozgáskorlátozott Egyesület Vecsési Szervezetének  

2007. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 

2./ Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Vecsési Szervezete 
     Elıterjesztı: Eizen József elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Eizen József  Mozgáskorlátozott Egyesület elnöke: 
Megköszöni a Képviselı-testület támogatását. 
Egyetért Saska Istvánné képviselı asszony által javasoltakkal, a két 
mozgáskorlátozott szervezet összevonásával kapcsolatban.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

26/2008.(II.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Vecsési 

Szervezetének 2007. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri a Pénzügyi Alosztály vezetıjét Tóth Erika asszonyt, kiegészítését tegye 
meg.  
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Tóth Erika Pénzügyi Alosztályvezetı: 
Az elıterjesztés 19-i adatokkal készült. A kamat 3,73 %, az aktuális árfolyam 
164,00 Ft/CHF. A 300 millió Ft-ból 200 millió Ft került lekötésre. Az óvadék 
után átlagosan 7 % kamat fog realizálódni. Az egyik táblázat a kibocsátási 
állapotot mutatja, a másik a február 19-i állapotot a 20 év múlva elérhetı 
hozammal. A kamat és az árfolyam mindig változik; mindig az aktuális 
adatokkal kell számolni. Az elıterjesztésben is olvasható, hogy az árfolyam 
emelkedett, azonban a kamat csökkent. A változások eredményeként a 
kibocsátáskori állapothoz képest 580.956 Ft-tal csökkent az ez évre 
prognosztizálható nyereség, ami így jelenleg 1.934.513 Ft.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

27/2008.(II.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az értékpapír kibocsátásáról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 
 
 
 
7.Napirendi pont: 
A két-tannyelvő kisebbségi oktatás bevezetésének jóváhagyása a Falusi 
Általános Iskolában 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az Önkormányzat szakreferensei által kiigazított kérdıívet osztottak szét a 
szülık között. A Tantestületet is megszavaztatták, 23 szavazatból 14 igen, 1 
tartózkodás, 8 ellenszavazat mellett fogadták el az új nevelési formát. 
Gyakorlatilag a Képviselı-testületnek a jóváhagyásán múlik, hogy bevezetik-e 
vagy sem a két-tannyelvő oktatást.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Két alkalommal is tárgyalta ezt a kérdést a Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
Elsı alkalommal az elkészített kérdıívek nem voltak megfelelıek. A Hivatalban 
kidolgoztak egy új kérdıívet, amelyet újra kiadtak. 32 szülı jelezte, hogy 
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elindítaná gyermekét a két-tannyelvő képzésben. Az OMSB tegnap tartott ülést, 
ahol gyakorlatilag nem foglalt állást, mivel 2 fı támogatta, a többiek 
tartózkodtak. A bizottsági ülésen jelen volt az Iskola igazgatója is, aki szerint 
mivel az iskola nemzetiségi, nemzetiségi oktatás legyen benne, így szeretné 
magasabb színvonalra emelni az oktatást. Az Iskola igazgatójának véleménye 
szerint a két-tannyelvő oktatás megoldás lenne az osztálylétszám problémájára 
is. 
Ehhez kéri a Képviselı-testület támogatását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sok kérdés felmerült ezzel az oktatási formával kapcsolatban. Személyes 
véleményét nem kívánja elmondani. Ez egy új lehetıség. Javasolják alsó 
tagozatban beindítani és ezt a pedagógiai programba építsék be, és ha majd 
eljutnak odáig, hogy IV. osztályban vannak ilyen csoportok, akkor a Képviselı-
testület egy következı döntése legyen, hogy azt felsıbb osztályba engedi-e vagy 
sem. A testnevelési-, ének-, rajz- és a német órák kerülnek most egyelıre 
németül oktatásra. Az elıírások szerint indulna egy speciális osztály, ahol az 
eddigi tanrenddel maradnának a gyermekek. Létszámkorlátozó indítvány is van, 
de ezt a feltételt eddig sem tudták teljesíteni. Most több gyermek van Vecsésen, 
abban bíznak, hogy talán a két-tannyelvő oktatás vonzóbb lesz a szülık egy 
részének. Az Igazgató, a Tantestület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meg van errıl gyızıdve. İ nem, de ez egy személyes vélemény. Reméli 
azonban, hogy sikerül, azt gondolja, hogy talán ezt a lehetıséget illik megadni 
akkor, amikor feléjük az az elvárás, hogy próbáljanak plusz tanulókat és 
bevételeket hozni az iskolának. Folyamatosan normatíva elvonás van. Egy 
tanuló csoportra az Önkormányzatnak évente 13 millió Ft-ot kell ráfordítani. 25 
fı a rentabilis tanulócsoport létszám. Folyamatosan normatíva elvonás van. 
Nyilván az a legideálisabb, ha minél több gyermek van. Az oktatásra nem 
szabad sajnálni a pénzt, csak tudni kell azt, hogy mi a kötelezı és mi az adható.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Önmagában az a tény, hogy itt Vecsésen két-tannyelvő iskola lesz üdvözlendı 
és támogatandó dolog. Az anyaggal kapcsolatban, amit kaptak kérdései vannak. 
Nem tudja értelmezni, mibe kerül ez az Önkormányzatnak többe, vagy 
kevesebbe?  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nem tudja a pontos számokat. Egy biztos, hogy 20 e Ft-tal több normatíva jár ez 
után a képzési forma után, mint amit most adnak. De több a feladat is, így ezt 
finanszírozni kell. A gyermeklétszámokon múlik.  Ha van 30 gyermek, jól 
mőködik, de most is csak 21 gyermek van. Nem akkora nagy költségvetési 
rizikó ezt elindítani, hogy ez megakadályozza ıket ebben. Az a rizikó, ha a 
szülık egy része rájön, hogy a gyermeke mégsem bírja és a gyermeket kiveszi és 
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átkerül a  a másik csoportba, így  kevés gyermek marad és a bevétel is  
kevesebb, de a tanári létszám ugyanannyi. Igazából ez a rizikó. A jól feltöltött 
iskolák olcsóbban mőködnek. A kevés gyermekkel mőködı iskolák pedig 
drágábban.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy más településrıl is fel lehet-e tölteni az iskolát nem csak 
Vecsérıl? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Eddig is így volt, körzeten kívüli gyermekek is járhatnak oda.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Új tanári gárda szükséges? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megvan a szükséges tanári létszám a Tantestület pedig megszavazta. Ha a 
felsıbb tagozatban is bevezetik, akkor sok németül tudó tanárra lesz szükség.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Igazgatónak 4 éve van arra, hogy megszervezze a felsıbb képzéshez a tanári 
gárdát.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Résztvettek az iskolában az értekezleten, ahol titkos szavazást bonyolítottak le 
és ezen 14 fı igennel szavazott. Ez számára meglepı volt. 8 ellenszavazat és 1 
tartózkodás volt.   
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Számára megnyugtatóbb lett volna, ha végig lett volna gondolva az egész 
rendszer. Nem tudják, hogy mi lesz ennek a következménye. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Sokan ott voltak a nevelıtestületi értekezleten, ahol elıjöttek hasonló kérdések.  
Csík Józsefné asszony a  Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója is azt mondta, hogy a IV. osztálynál van a vízválasztó, ezt még át kell 
gondolni. IV. osztályban egy újabb készségfelmérést fognak csinálni és 
megnézik, hogy az V. osztálytól hogyan engedik majd tovább. Ez egy szakmai 
javaslat. Az  ı számításai alapján rakták bele a határozati javaslat 1./ pontjába a 
25 fıt, amit javasolni fog elfogadásra. A 25 fınél felezıdik meg az a 
finanszírozás, amikor az Önkormányzatnak kevesebbet kell hozzátenni. Ez a 
lélektani határ, amit el kell érni. Két osztály akarnak indítani, össze kell szedni 
50 gyermeket. Tőzzék ki a 25 fıt. Az anyag olyan kérdéseket vet fel, amit a 
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nemzetiségi önkormányzati ülésen lehetıség volt átbeszélni. Fontos kérdés volt 
a pedagógusok helyzete. Alsóbb osztályban semmi gond nincs. Felsıbb 
osztályban lesz érdekes.Van 4 évük, hogy erre felkészüljenek. Sok a nyugdíjas 
pedagógus. Amikor egy iskola ilyen változtatásba fog, ez jót tesz a közösségnek 
is. Felrázza a Tantestületet. Ez a cél összekovácsolhatja ıket. Az óvodáktól az 
iskolákig van beiskolázási program. A intézmény vezetıjének 4 éve van arra, 
hogy a megfelelı szaktanárokat megkeresse. A 4 év az Önkormányzat 
biztosítéka, ugyanúgy mint a 25 fıs étszám. Az iskolák között is lehetnek 
átfedések. A jelentkezés után az összes intézményvezetıvel a Hivatalnak le kell 
ülni és átnézni, hogy a legelınyösebb konstrukciót tudják kiválasztani.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  elfogadott és meghozta határozatát: 
 

28/2008.(II.26.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja 
aFalusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch intézményében a 
2008/2009. tanévtıl kezdıdıen az elsı évfolyamon, ezt követıen 
felmenı rendszerben a 4. évfolyam végéig a kétnyelvő kisebbségi 
oktatás (német nemzetiségi kéttannyelvő oktatás) bevezetését – a 
mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – azzal a feltétellel, hogy az elsı évfolyamon 
a két tanulócsoportot (egy nyelvoktató és egy kétnyelvő) akkor 
indíthatja, ha a FELFIN feladatfinanszírozási programban szereplı 
csoportlétszámot (1. évfolyamon 25 fı) tanulócsoportonként eléri. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009. 

tanévre – és ezt követıen évente – a határozat 1. pontjában 
meghatározott feladat indításáról a beiratkozott tanulók létszámának 
ismeretében dönt. 

 
3) Felkéri az Intézményvezetıt, hogy az intézmény Pedagógiai 

Programjának módosítását a jogszabályi hivatkozásoknak 
megfelelıen tegye meg úgy, hogy a 4. évfolyam végére a 
szintfelméréshez szükséges lépések beépítésre kerüljenek. 

 
4) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

  Polgármester 
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5) Felkéri a Jegyzıt az Alapító Okiratban szükséges módosítások 

átvezetésére. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  

   Jegyzı   
 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Polgárırség munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 
  Polgárır Egyesület Vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az utóbbi idıben láthatták, hogy sok változás történt, nagyon jó irányba 
haladnak a dolgok. Komoly akciókat hajtanak végre, aktív tevékenységükkel 
sikerült feltölteni a polgárırök létszámát. A jövıbeli elképzeléseik tovább 
vihetik az egész Polgárırség és a Város közös munkáját, nagyobb lesz a 
közbiztonság.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a beszámolót. A 
támogatási összeg két részletben történı kifizetését hagyta jóvá.  
 
Hanek Gábor Polgárırség elnöke:  
Január elején a Lakótelepen sikerült egy 3 fıs gépkocsikat feltörı bandát 
elfogniuk.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy február 2-án komoly közbiztonsági 
akciót hajtottak végre. 
Az elmúlt héten 3 db körözött gépkocsit sikerült elfogniuk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítható az is, hogy a Rendırséggel jobb lett az együttmőködés. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

29/2008.(II.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Vecsés Települési Polgárır Egyesület munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 
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9.Napirendi pont: 
A SAP DUO Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti közúti beruházás 
tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott.  
 

30/2008.(II.26.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 4. sz. fıutat 
alul keresztezı dupla körforgalom és az azokat összekötı útszakasz, 
valamint ezek kapcsolódó létesítményeire vonatkozó helyi közutak 
térítésmentes átadásáról szóló, a SAP DUO Kft. és Vecsés Város 
Önkormányzata között kötendı „Megállapodás”-t jóváhagyja. 

 
2) Utasítja a Polgármestert a tárgyi „Megállapodás” aláírására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
10.Napirendi pont: 
Alapító Okiratok módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezen a napirendi ponton belül két elıterjesztést tárgyal a Képviselı-testület. 
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1. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának  módosítása 
    Elıterjesztı: Takács Mária 
       Jegyzı  
 
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 és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

31/2008.(II.26.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a következıkkel 
módosítja: 

 
Az 1. d) pont a következık szerint módosul: 

 
d) Az intézmény mőködtetı és felügyeleti szerve: 

 
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti 
Alapellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társulás 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
       Jegyzı  
 
2. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása  
    Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı  
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

32/2008.(II.26.) határozat 
 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási 
Központ Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
Az 1. e) pont a következık szerint módosul: 

 
e) Az intézmény mőködtetı és felügyeleti szerve: 

 
Vecsés és környéke idıskorú nappali ellátására    
létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás  

 
4) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
       Jegyzı  
 
11.Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet 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 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
 
 



 28

Takács Mária jegyzı: 
A Fıvárosi Csatorna és Vízmővek a Fıvárosi Önkormányzat által elfogadott 
rendelet alapján most közölte azokat az adatokat, amelyek Vecsés közigazgatási 
területét érintıen a saját rendeletébe bele kell, hogy foglaljon. Figyelemmel arra, 
hogy a rendeletet késın kapták meg, így az csak március 1-tıl lép hatályba. 
Csak ez után lehet számlázni az ott lakók részére /volt szovjet laktanya, Czifra-
telep, Hertz Autókölcsönzı/. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

5/2008.(II.26.) rendelet 

Vecsés Város Önkormányzatának 
5/2008.(II.26.)  rendelete 

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

    24/1997.(XII.30.) 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.30.) Ök. rendeletet (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  d) pontjának da)-db) pontjai  az alábbiak szerint 
módosulnak: 

 
   „7. §. (1) d) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által ellátott területen 2008.március 1-i hatállyal 

          da) az ivóvíz szolgáltatási díj összege 
      -  lakossági vízdíj:  166,50 Ft/m3+20% ÁFA  

                  -  közületi vízdíj:  166,50 Ft/m3+20% ÁFA 
  db) a  fogyasztástól függı ivóvíz alapdíj a fogyasztónak a Fıvárosi  

Vízmővek Zrt.-nél vezetett, a számlázás alapját képezı szerzıdéses 
folyószámlájához tartozó bekötésein megállapított napi 

átlagfogyasztások összege alapján meghatározott és szerzıdéses 
folyószámlánként kiterhelt díjtétel. Az alapdíj mértéke: 

- 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft, 
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- 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett 
évente 10.800,-Ft, 

- 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás 
mellett évente 39.600,-Ft, 

- 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 64.800,-Ft. 
Az alapdíjon felüli vízfogyasztás díja: 166,50 Ft/m3.” 

      
 

2. § (1) Ez a  rendelet  kihirdetése napján  lép hatályba.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 26/2006.(XII.19.) rendelet 1. §-ában 
az R.   7.§ (1) bekezdés d) pontjának da)-db) pontjaira vonatkozó rendelkezések 

hatályukat vesztik. 
 
 

 
          Szlahó Csaba      Takács Mária  
 polgármester                  jegyzı 

 
 
 
12.Napirendi pont: 
Pest megye új, önálló régióvá válásának kezdeményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés tartalmazza Szőcs Lajos úr levelét. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Nem hiszi, hogy jelen esetben meg tudja valaki mondani, hogy 2014-ben Pest 
megyének  mi lesz az elınyösebb. A maga részérıl nem tudja megszavazni, 
mert gyakorlatilag még azt sem lehet tudni, hogy az UNIO 7 régiójából lehet, 
hogy csak 3 régiót fog kialakítani Magyarországon. Elképzelhetı, hogy az 
agglomeráció, mint elıváros meg fog maradni a fıvárossal. A maga részérıl 
nem látja biztosítottnak, hogy Vecsésnek, Pest megyének 2014-ben mi lesz a 
sorsa. Akkor kell megszavazni, ha tudják, hogy Pest megyének mi az 
elınyösebb. Úgy látja, hogy ebbe ma Vecsésnek nem szabad dönteni. 
Tartózkodni fog a szavazástól. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint a fejlesztési források nagy részét Budapest egyszerően 
„lenyúlja”.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Egyetért a Polgármester úrral. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Véleménye szerint ez jelen formájában politikai nyilatkozat, semmi több. 
Jelenleg semmit nem befolyásol. 2014-tıl lesz jelentısége, hogy akkor mi lesz 
Magyarországon. Addigra ık már elérnek egy olyan mutatót, hogy nem fognak 
kapni olyan típusú forrásból pénzt, ahol ennek lenne jelentısége.  Korábban 
arról is volt szó, hogy Pest megyében minél több helyen legyen helyi 
népszavazás egy idıben az országos népszavazással. Jelen formájában ezt a 
kezdeményezést nem tudja támogatni. Azt sem tudja, hogy ez a nyilatkozat 
bármilyen célra vezet-e. Csak arra jó, hogy a statisztikai számokból kiderülne, 
hogy ezt a kezdeményezést hány önkormányzat támogatta, semmi másra nem 
alkalmas. 2014-ig semmibe nem lehet beleszólni, így nincs is értelme. 2011-tıl 
magyar UNIÓ-s elnökség lesz, akkor már lesz értelme.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint a Szőcs Lajos úr által írt levélben nincsenek felhangok. Az 
nem politikai érvekre hivatkozik, nem politikai nyilatkozat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 1 
ellenszavazattal elfogadott és meghozta határozatát: 
 

33/2008.(II.26.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja Pest 
megye 2013. év utáni új, önálló régióvá válásának kezdeményezését. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse Pest megye 

Közgyőlését. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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13.Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a 20/1999.(VII.7.) Ök. rendelet Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosítására 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
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 elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

6/2008.(II.26.) rendelet 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának 

6/2008. (II.26.) rendelete 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 20/1999. (VII.7.) Ök. rendelet módosításáról 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 20/1999. (VII.7.) Ök. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18.§. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az SZMSZ 5.§ helyébe a következı rendelkezés lép. 

  „ 5.§ (4) A képviselı-testület – az Ötv. 9.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen - a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet 
(a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetıiket. Gazdasági vállalkozás 
céljára a képviselı-testület gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását 
kezdeményezheti.” 
 
2.§ Az SZMSZ 26.§ (3) bekezdés elsı mondata a következık szerint módosul: 

     „ A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyzı, továbbá 
meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt”.   
 
3.§ Az SZMSZ 39.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
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            „(1) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetıtábláján kifüggesztve 
kell kihirdetni.” 
 
4.§ Az SZMSZ 47.§ (1) bekezdésének második mondata  a következık szerint módosul: 

     „A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a 
képviselı-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. (Ötv. 24. § 
(1) bek.)”   
 
5.§ Az SZMSZ 56.§ (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép és a  § (3) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:  

     „ 56.§ (1) A képviselı-testület - a jegyzı és aljegyzı kinevezésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján -   jegyzıt és aljegyzıt nevez ki. 
                         (3) A jegyzıt távollétében, illetıleg akadályoztatása esetén az aljegyzı, annak 
távollétében a polgármesteri hivatal titkárságvezetıje helyettesíti.” 
 
6.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
       (2) Az SZMSZ. 32.§ (3) bek. i) pontjában megjelölt jogszabály helyesen: (Ötv.33/C.§ (1) 
bek.) 
 
               Szlahó Csaba                                                           Takács Mária 
                polgármester                                                                jegyzı 
 
 
14.Napirendi pont: 
Harsányi Jánosné felmentése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismeressék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az intézményvezetı jó munkát végzett az elmúlt 5 év alatt, de javasolja, hogy 
részére a felmentés idıtartama 6 hónap legyen.  
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Módosító indítványa: a felmentés idıtartama 4 hónap legyen. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Jugovics Sándor képviselı úr módosító indítványát, mely 
szerint Harsányi Jánosné felmentési idıtartama 4 hónap legyen, melyet a 
Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

34/2008.(II.26.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Harsányi Jánosnét, a  
Semmelweis Bölcsıde vezetıjét felmentésének teljes idıtartamára, 2008. 
július 1-tıl 2008.  október 31-ig terjedı idıszakra mentesíti a munkavégzési 
kötelezettség alól. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi okmányok elké-   

szíttetésérıl.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
         Polgármester 

3 Felkéri a Jegyzıt, hogy 1.pontban foglaltak anyagi fedezetének tervezésérıl 
gondoskodjon a 2008. évi és a 2009. évi költségvetésben. 

 
Határid ı: a 2008. évi és 2009. évi költségvetés tervezése 
Felelıs:    Takács Mária 
      Jegyzı 

       
 
15.Napirendi pont: 
A Gyáli patak revitalizációja 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Bizottság tárgyalta és  6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Két dolog van, ami fontos a határozati javaslatban: 
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Egyrészt a monitoring rendszer kiépítésérıl kell gondoskodni, másrészt meg kell 
vizsgálni, hogy mennyi vizet képes elszívni a Gyáli patak, tehát milyen a talaj  
összetétele és milyen a víz minıség amit bele lehet engedni. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
A múlt héten sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Közép-magyarországi 
régióban 6 kiemelt projektet fogadtak el. Ebbıl kettı a Gyáli patakra 
vonatkozott. A KÖVIZIG 1 milliárd 400 millió Ft-ot nyert, A szerzıdést 6 
hónapon belül kell megkötni. Ez vonatkozik a 27 km-es Gyáli csatornára. A 
KÖVIZIG  Pogácsás Tibor polgármester úrnak megküldött levelében 
megállította a monori szennyvíztisztító építését. A tanulmány azért lenne 
praktikus és fontos, mert a következı 15-20 évre felmérné, hogy a települések 
mennyit fejlıdhetnek, valamint a Gyáli csatorna mennyi szennyvizet bír el. 
Szakmai anyag nélkül nincs továbblépés, ha megszületik a tanulmány, 
megindulhat a területek fejlesztése és tervezése. Ha nem születik ilyen anyag a 
szakhatóság nem ad papírt egyik településnek sem, amíg nem jön létre.   
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ha úgy dönt a Képviselı-testület és a környezı önkormányzatok, hogy 
szeretnének egy önálló szennyvíztisztítót létesíteni, ez a tanulmány ennek az 
elıfutára. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

35/2008,(II.26.) határozat 
 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja a Gyáli 

patak revitalizációjára vonatkozó tanulmány költségeit lakosság 
arányosan, a monitoring rendszer kiépítésének, üzemeltetési 
költségeit a kibocsátott szennyvíz mennyiségének arányában.  

 
2) A költségek pontos ismeretében a 2008. évi költségvetésben 

pótelıirányzatként biztosítja a szükséges pénzösszeget. 
 

3) Utasítja a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról Monor 
Város Polgármesterét értesítse.  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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16.Napirendi pont: 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
  Szoc. Biz. Elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A házi segítségnyújtásra 2,5 millió Ft-ot csoportosított át a Képviselı-testület. 
Miután Gyömrı ebben a gesztor, nem fogadták el, hogy megvásárolják a 
készüléket, hanem bérlik, de az erre elkülönített 2,5 millió Ft Vecsésen a 
karbantartás és bérleti díj biztosítására lenne fordítva.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

36/2008.(II.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 256/2007. 
(XII. 18.) határozatát a következık szerint módosítja, illetve az 
alábbiakat rendeli el: 

 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátásához szükséges 
jelzıkészülék vásárlásához átcsoportosított 2,5 millió Ft-ot a 
Gondozási Központ részére, a jelzıkészülékek bérleti- és 
karbantartási díjaira engedélyezi felhasználni. 
 
A továbbiakban engedélyezi, hogy a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatásért az ellátottak 2008. december 31-ig 
térítési díjat ne fizessenek. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el 

és azt terjessze a képviselı-testület elé. 
Felelıs: Takács Mária 
           Jegyzı 
Határid ı: negyedévi rendelet módosítás 
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17.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Kérdezi Oláh  László képviselı urat, hogy a Kikindai- Klapka u.sarkán 
szabálytalanul parkoló autóval kapcsolatos interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e?  
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
18.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: 
Már interpellált ez ügyben. A Lırinci útra az építkezések folyamán továbbra is 
felhordják a sarat, azt nem tisztítják le.  
 
Az Ürge gödörnél a liget ki lett vágva, napok óta földet hordanak oda, ha 
nagyobb esı lesz félı, hogy ez kárt fog tenni. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület támogatta az internet bevezetését a Dózsa György úti 
rendelıbe. Ez a felnıtt rendelıben már megtörtént, de a gyermek rendelıben 
még nem.  
 
19.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh  László képviselı urat, hogy az Arany János utcai rampa-val 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Tábori Ferenc alpolgármester urat, hogy a buszmegállónál lévı 
irányjelzı lámpatesttel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Elfogadja. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy az Üllıi utcánál lévı behajtás tábla 
áthelyezésével kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy a kis temetınél és a Budai 
N.Antal utcánál lévı szemétkupaccal kapcsolatos kérdésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
20.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy miért az Önkormányzatnak kell megépíteni a CIB Bank részére a 
parkolót? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az nem a CIB Bank részére épül, az  az önkormányzat területe. Az Óvoda 
szolgálati lakásainak lebontása után kerül ott parkoló kialakításra.  
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Tudomása szerint a Szakorvosi Rendelıintézet melletti ingatlan  eladó, érdemes 
lenne ezt a lehetıséget megvitatni. A Posta és a Szakrendelı körül nincs elég 
parkírozó hely.   
 
21.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Almási Tamás úr egy e-mailt küldött részére, melyben tájékoztata arról, hogy 
29-én Környezetbarát településeknek Alakuló Győlése lesz. Ezt továbbította a 
Hivatal felé, javasolja, hogy a Hivatal dolgozója mellett egy képviselı is vegyen 
részt a győlésen.  
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Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Biofilter Kft ipari újrahasznosítás 
céljából begyőjti a háztartási olajat. Az elhasználódott étolajat a Nándor u. 43. 
sz. alatt lévı konténerben lehet elhelyezni.  
 
Március 15-én a Vecsés-FTC futballmérkızés az UTE pályán kerül 
lebonyolításra. Egy busz szállítaná az érdeklıdıket.  
 
Dr.Szarvas Tibor Egészségügyi Szolgálat igazgató-fıorvos: 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Egészségügyi Szolgálat 1 napos 
sebészetén megtörtént az elsı altatásban lévı mőtét.  
 
22.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

- 2008 évi munkaterv szerint 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 16.45 
órakor bezárja. 
 
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 
 
 
 


