
Jegyzıkönyv 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 07-én 
megtartott II. rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 
16.15 óra) 
 
Jelen vannak: 
Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Jugovics Sándor, Hanek Gábor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori 
Ferenc 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, valamint a 
Hivatal dolgozóit. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 10 fı van jelen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a Károly utcai útépítéssel kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Képviselı-testület 2009. június 18-i ülésén a 135/2009. (VI.18.) határozatában 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Károly utca felújítására, amelyhez 
20.051.635,- Ft összegben biztosította a szükséges önerıt a 2009. évi 
költségvetés 7/b. sz. melléklet 2.2 során szereplı Fejlesztési céltartalék keret 
terhére. Emellett a 136/2009. (VI.18.) határozatában arról is döntött, hogy 
ugyanezen sor terhére biztosítja a pályázatban nem elszámolható költségek 
fedezetére a szükséges 11.855.375,- Ft összeget. 
A megfelelı pénzügyi fedezet biztosításához szükség van az összesen bruttó 
31.907.010,- Ft összegő elıirányzat átcsoportosítása az írásos elıterjesztésben 
leírtak szerint. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 
 

151/2009.(VII.7.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
2009. évi költségvetés 7/b sz. melléklet 1.5.16. során szereplı „P+R 
parkoló kivitelezése a Kertekalja állomásnál” sorról bruttó 6 963 795,- Ft-
ot, valamint a 7/b sz. melléklet 1.5.12. során szereplı „Városközpont 
fejlesztés” sorról bruttó 24 943 215,- Ft-ot, összesen bruttó 31 907 010,-  
Ft összegő elıirányzatot átcsoportosít a 2009. évi költségvetés 7/b. sz. 
melléklet 2.2 során szereplı „Fejlesztési céltartalék” keretre. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

   Jegyzı 
 

Határidı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület szeptem-
ber havi rendes ülése (2009. II. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16.20-kor bezárja. 
 

k. m. f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
 Polgármester            Jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Víghné Bárány Tímea 


