
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 26-án 
megtartott  rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 
15.00 óra) 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Dabasi János, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, 
Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Skribek Zoltán,  Szlahó Csaba, 
Tábori Ferenc.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Dr. Szebellédi István urat, a 
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselıjét, a Hivatal dolgozóit és a megjelent 
érdeklıdıket.   
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 10 fı képviselı jelen 
van. Sajnos a mai rendkívüli testületi ülésen munkájuk miatt több képviselı nem 
tud részt venni. 
A testületi ülést megnyitja. 
 
A mai ülésen a Meghívóban szereplı napirendi pontokat  tárgyalja  a Képviselı-
testület: 
 
1.Napirendi pont: 
2008. évi költségvetés módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

  Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, amely kiküldésre, a könyvvizsgálói vélemény 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. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
A NNÖK a 2008. évi költségvetés módosításával egyetért.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

6/2008.(II.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
6/2009.(II.27.) rendelete 

a 2008. évi költségvetésrıl szóló 
4/2008.(II.26.) rendelet módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésrıl szóló  
3/2008. (II. 26.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

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

a.) bevételi fıösszeg a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.134.345 e Ft-ban 

b.) kiadási fıösszeg a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.923.835 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözete 
finanszírozási mőveletek nélkül: -789.490 e Ft 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételei: 796.338 e Ft 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásai: 6.848 e Ft 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlege 789.490 e Ft 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

A hiány fedezetét a finanszírozási mőveletek egyenlege biztosítja. 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 973.695 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.379.181 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 661.425 e Ft-ban, 

– felújításokat: 116.980 e Ft-ban, 

– Az intézményi felhalmozások 
összegét: 246.706 e Ft-ban, 
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– A mőködési célú bevételt: 3.956.988 e Ft-ban, 
– Mőködési célú kiadásokat: 3.551.502 e Ft-ban, 

ebbıl: 

– Személyi jellegő kiadásokat: 1.481.627 e Ft-ban, 

– Munkaadót terhelı járulékokat 454.464 e Ft-ban, 

– Dologi jellegő kiadásokat 1.317.587 e Ft-ban, 

– Önkormányzat által folyósított ellátások: 107.099 e Ft-ban, 

– Végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 176.057 e 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. 

 (3) A Polgármesteri Hivatal bevétel elıirányzat módosítását a 3/a. számú 
melléklet, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását intézményenként – 
címeként – a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 (4) A Képviselı-testület a 2008. 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. 

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

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

 (7) Az Önkormányzat általános tartalék módosítását 26 e Ft, a mőködési 
céltartalék módosítását 7.246 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalék módosítását 555.812 e Ft összegben a 7/b. számú 
mellékletben felsorolt célokra hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

 (8) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8. számú 
melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. 
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 (9) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/a. számú 
melléklet, a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását 
a 9/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

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

4.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

Vecsés, 2009-02-22 

    Szlahó Csaba      Takács Mária  
 Polgármester Jegyzı 
 
2.Napirendi pont: 
2009. évi költségvetés elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A  Képviselı-testület a munkaértekezleten már megtárgyalta a 2009. évi 
költségvetést. A Gazdasági Bizottság elnöke által javasolt módosítások 
átvezetésre kerültek a tervezetben. A koncepció az volt, hogy az alapfeladatait el 
tudja látni, az intézményhálózatot biztonságosan tudja  üzemeltetni és az elmúlt 
évekrıl  vállalt kötelezettségeket teljesíteni tudja, valamint a pályázatokhoz 
önrészt tudjon biztosítani az önkormányzat. Ahhoz képest, hogy országos 
szinten milyen nehéz gazdasági helyzet van, még így is tartalmaz a költségvetés 
177 millió Ft fejlesztési kiadást, valamint 556 millió Ft pályázati önrészt, amit 
szintén reménybeli fejlesztésekre fordíthatnak majd.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja a 2009. évi költségvetés rendeletet-tervezetet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló urat, tegye meg kiegészítését.  
 
Dr. Szebellédi István C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviseletében:  
Köszönti a Képviselı-testület tagjait. 
Az írásbeli vélemény mellé néhány gondolatot szeretne elmondani. 
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Kiegyensúlyozott, jó gazdálkodási körülményeket jelentı költségvetésrıl van 
szó jelenleg is. Igaz ez akkor is, ha szőkülnek a források, de ettıl jobb 
költségvetést már nem lehet készíteni. A város által ellátott szolgáltatások 
szintje, mennyisége, illetve a központi kormányzat által az önkormányzatokra 
ruházott feladatok végül is meghatározzák azt, hogy a költségvetéseknek 
feszítettnek kell lennie ahhoz, hogy ellássák feladataikat, mert  egyszerően nincs 
hozzá elegendı forrás.  A legjobb feladat struktúrával rendelkezı önkormányzat, 
ahol a nem kötelezı feladatok alig, vagy csak éppen elérik a 30 %-át az össz-
feladat ellátásnak és a kötelezı feladatok még ebben az esetben is összesen 62 
%-ban finanszírozza az állam. A többit az önkormányzatnak saját bevételbıl 
kell finanszíroznia. Ez egy olyan szorítás, amely a saját bevételek beszedésére 
teszik a hangsúlyt és a mőködési költségvetések esetében kevés esetben van  0 
szaldó, szinte nem is tud olyan önkormányzatot a 21 önkormányzatból amelyet 
ık vizsgálnak, ahol olyan kiegyensúlyozott állapot lenne költségvetés 
tekintetében, mint Vecsésen.  
Amire szeretné felhívni a figyelmet, hogy még a legjobbak is kerülnek olyan 
helyzetbe, hogy a hatalmas fejlesztési ütem eljutott odáig, hogy nem bírják 
mőködési költséggel, mőködési forrással. Gyakorlatilag a mőködési forrásokat 
hosszú távú finanszírozásokkal kell, hogy pótolják. Arra kéri a Tisztelt 
Képviselı-testületet, a bizottságok elnökeit, hogy  mindig mérlegeljenek. A 
település fejlıdése jó irányú, megfelelı mennyiségő, de nem szabad átesni a ló 
másik oldalára. A nagyarányú fejlesztések esetében mindig a mőködési források 
pótlása a gond.   
Fentiekkel együtt a 2008. évi költségvetés módosításához és a 2009. évi 
költségvetéshez egyeztetı véleményüket adták. A Pénzügyi Alosztály 
dolgozóival folyamatosan tartották a kapcsolatot, az alosztály végrehajtotta az 
általuk kért  javításokat. Ennek megfelelıen az írásban adott véleményükkel 
egyezıen a költségvetés megfelel a jelenlegi jogszabályoknak, számszakilag 
helyes és ilyen módon rendelet alkotásra alkalmasnak ítélik és támogatják 
elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni Dr. Szebellédi István úr kiegészítését. 
Felkéri Tófalvi Mónika asszonyt, a NNÖK elnökét, hogy ismertesse a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat állásfoglalását. 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet megszorításra kényszerít mindenkit. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi  oktatási intézmények 2009. 
évi költségvetésével egyetért.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az intézmények nehezményezik, ha nem úgy alakul a költségvetés, ahogy ık 
szeretnék. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy az intézmények ezen belül szépen el 
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vannak látva. A nemzetiségi normatíva 30 %-át fordítják a dologi kiadásokra, 
amit meg is köszön, de végül is olyan dolgokra fordítják, ami világos és 
egyértelmő. Sok a gyermek, ezzel együtt nem kellett aktív korú pedagógusokat 
elbocsátani, a mőködést biztosítják. A feladat finanszírozásra oda kell figyelni, 
mert egyre nehezebb évek várnak az önkormányzatra vigyázni kell, hogy a 
mőködési kiadások  ne falják fel a fejlesztési lehetıségeket.  
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

7/2009.(II.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2009.(II.27.) rendelete 

az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. 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 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. és 3/b. számú mellékletek 
tartalmazzák. 

b.) Vecsés vonatkozásában a mikro kistérségi társulási formában 
mőködtetett szakfeladatok részletes, tételes bemutatását tájékoztató 
jelleggel a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 
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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 2009. évi költségvetésének meghatározása 

2.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

a) bevételi fıösszegét: 3.769.191 e Ft-ban 

b) kiadási fıösszegét: 3.769.191 e Ft-ban 

ebbıl: 

c) mőködési többlet: 860.834 e Ft-ban 

d) Felhalmozási hiányát -860.834 e Ft-ban 

ezeken a fıszámokon belül: 

e) Mőködési és felhalmozási  
bevételi fıösszegét: 3.769.191 e Ft-ban 

f) Mőködési és felhalmozási  
kiadási fıösszegét: 3.744.209 e Ft-ban 

g) többlet: 24.982 e Ft-ban 

h) Finanszírozási bevételeket 
összesen: 0 e Ft-ban 

i) Finanszírozási kiadásokat 
összesen: 24.982.e Ft-ban 

j)  Finanszírozási pénzügyi 
mőveletek egyenlegét: -24.982 e Ft-ban 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

− A felhalmozási célú bevételt 21.500 ezer Ft-ban, 

− A felhalmozási kiadást 882.333 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 
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� A beruházások összegét 175.337 ezer Ft-ban,  

� A felújításokat 2.000 ezer Ft-ban, 

� Az intézményi felhalmozások összegét 7.052 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú bevételt  3.747.691 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú kiadásokat  2.886.857 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 

� Személyi jellegő kiadásokat 1.188.852 ezer Ft-ban,  

� Munkaadót terhelı járulékokat 377.014 ezer Ft-ban,  

� Dologi jellegő kiadásokat 1.053.683 ezer Ft-ban,  

� Az ellátottak pénzbeli juttatásait 40.200 ezer Ft-ban, 

� A speciális célú támogatásokat 136.846 ezer Ft-ban, 

− A költségvetési létszámkeretet 521 fıben állapítja meg. 

3.§. /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 2009.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. 
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 /5./ A Képviselı-testület a 2009. 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. 

 /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 25.000 e Ft összegben, a mőködési 
céltartalékát 58.047e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalékát 624.340 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 2009. 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 2010., 2011. évi gördülı 
költségvetését, a hitelfelvételi  maximum számítását a 14. számú 
melléklet; a 15. számú melléklet a céljelleggel nyújtott támogatásokat 
tartalmazza. 

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

5.§. Az étkezési hozzájárulás 6.000,-Ft/fı/hó. 

III.  

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkezı  
szabályok 

6.§.  Az önkormányzat szintő költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyzı a felelıs. 

7.§  Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles 
saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét – a Jegyzı által 
meghatározott  
módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. 

8.§ /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 45.000 e Ft pénzeszköz felhasználásáról 
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– Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottsági keret 3.500 e Ft és az 
iskolák közötti sportversenyekre betervezett keretösszeg 600 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 7.120 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 

– Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (Vis major) 
30.000 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 2.000 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 Tündérkert Óvoda bıvítésére 10 % önrészt biztosít a Képviselı-
testület 

– A Polgárır Egyesület a 6.170 e Ft támogatást a Településfejlesztési 
Bizottság külön döntése alapján kapja (I. félévben a rendelkezésre 
álló keret 3/4-d részét + a 900 e Ft-t egy összegben , második 
félévben az 1/4-d részét veheti fel.) 

– A szelektív hulladékgyőjtık fejlesztésére betervezett 1.000 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 2009. évben keletkezı bérmegtakarítást a 
törvényi szabályoknak megfelelıen, az évközben realizált többletbevételt 
saját hatáskörükben használhatják fel. 
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 /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 
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. 

9.§. /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. 
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 /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 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodásáról szóló” 
önkormányzati rendelet elıírása az irányadó. 

IV. 

 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

10.§. /1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/d. számú melléklet tartalmazza, melyet a 4/2009 ( II.18.) számú 
határozatban fogadott el. 

 /2./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/e. számú melléklet tartalmazza, melyet a 2/2009 ( II.19.) számú 
határozatban fogadott el. 

V.  

Vegyes és záró rendelkezések 

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

12.§. E rendelet 2009. január 1. napjától visszamenılegesen lép hatályba. A rendelet 
hatálybalépésével egy idıben az átmenti gazdálkodásról szóló 25/2008. (XII. 
16.) rendelet hatályát veszíti.  

Vecsés, 2009. február 22. 

 Szlahó Csaba Takács Mária 
 polgármester jegyzı 
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3.Napirendi pont: 
Közmunka terv 
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: 
Mind a Szociális Bizottság, mind a Szociálpolitikai Kerek asztal is 
összességében támogatta  az elıterjesztés elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés törvényileg megfelelı, tartalma a közhasznú és a közcélú 
munka átalakításával van összefüggésben.  
Felkéri Kovács Ágnes titkárság vezetı asszonyt tegye meg kiegészítését.  
 
Kovács Ágnes titkárság vezetı:  
Úgy változtak a jogszabályok, hogy a közhasznú munka idén január 31-én 
megszőnik  az önkormányzatoknál. A közcélú foglalkoztatás is átalakul, most az 
egészet úgy hívják, hogy közcélú munka. Erre kell egy közfoglalkoztatási tervet 
létrehozni az önkormányzat képviselı-testületének, ami egy évre szól. A tervek 
alapján a várható létszámra tekintettel 50 fıre tervezték idén a foglalkoztatást. 
Ez majdnem a duplájával több, mint ami tavaly volt. A tervet módosítani lehet 
annak függvényében, hogy hogyan alakul a további létszám. Az állami 
költségvetés 95 %-ban támogatja, az önkormányzatnak 5 %-ot és a dologi 
kiadásokat kell hozzátenni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 
 
 

28/2009.(II.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti, 
2009. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervet elfogadja.



Melléklet 
 
 
 

Közfoglalkoztatási terv 
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint 

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 
megoszlása 

(fı) 

Sor-
szám 

Megnevezés 

férfi nı 

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglal-
koztatás 

szervezése 

Finanszírozás 
összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható összetétele 
összesen (a+b): 

39 21    

a) 35 évnél fiatalabb 18 10    

1. 

b) 35-55 év közötti 21 11    

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  
 
 
 

közterületi 
segédmunka; 
takarítás; 
kézbesítés; 
adminisztrátor; 
szociális 
kisegítı 
munka; 

  

b) feladatok várható ütemezése     

2. 

I. negyedév  közterületek 
takarítása 
(síkosság-
mentesítés, 
hótakarítás, 
kihelyezett 
szemétgyőjtık 
ürítése, illegális 
szemétlerakó 
helyek 
takarítása, piac 
utáni 
szemétgyőjtés) 
csapadék 
elvezetı árkok 
karbantartása 
ök. ingatlanok 
belsı festése, 
kerítés festése; 
eseti szállítási 
munkák 
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II. negyedév   
közterületek 
takarítása 
(síkosság-
mentesítés, 
hótakarítás, 
kihelyezett 
szemétgyőjtık 
ürítése, illegális 
szemétlerakó 
helyek 
takarítása, piac 
utáni 
szemétgyőjtés, 
tavaszi 
lombgyőjtés), 
parkok, 
játszóterek 
tavaszi 
rendbetétele, 
karbantartása 
(padok, piaci 
asztalok, 
virágládák 
festése) 
főnyírás, gépi 
és kézi 
kaszálás, 
virágok 
ültetése, 
gondozása, 
locsolás, 
parlagfő-irtása 
temetıben az 
ök sírok, 
sírkövek 
rendbetétele, 
városi 
rendezvényeke
n való 
közremőködés 
(elıkészítı 
munkák, utáni 
takarítás, sátrak 
építése-
bontása) 
eseti szállítási 
munkák  
 

  

III. negyedév  közterületek 
takarítása 
(síkosság-
mentesítés, 
hótakarítás, 
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kihelyezett 
szemétgyőjtık 
ürítése, illegális 
szemétlerakó 
helyek 
takarítása, piac 
utáni 
szemétgyőjtés, 
tavaszi 
lombgyőjtés), 
parkok, 
játszóterek 
tavaszi 
rendbetétele, 
karbantartása 
(padok, piaci 
asztalok, 
virágládák 
festése) 
főnyírás, gépi 
és kézi 
kaszálás, 
virágok 
ültetése, 
gondozása, 
locsolás, 
parlagfő-irtása 
temetıben az 
ök sírok, 
sírkövek 
rendbetétele, 
városi 
rendezvényeke
n való 
közremőködés 
(elıkészítı 
munkák, utáni 
takarítás, sátrak 
építése-
bontása) 
eseti szállítási 
munkák  
ıszi 
lombgyőjtés, 
elszállítás 
 

IV. negyedév  közterületek 
takarítása 
(síkosság-
mentesítés, 
hótakarítás, 
kihelyezett 
szemétgyőjtık 
ürítése, illegális 
szemétlerakó 
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helyek 
takarítása, piac 
utáni 
szemétgyőjtés) 
csapadék 
elvezetı árkok 
karbantartása 
ök. ingatlanok 
belsı festése 
eseti szállítási 
munkák 
halottak-napjára 
a temetıben lévı 
ök. sírok, 
sírkövek és a 
temetı 
környékének 
rendbetétele 
Külterületek 
(erdık és 
közterületi 
szántókon 
szemétgyőjtés) 
faültetési 
munkáknál: árok 
ásása, karózás, 
locsolás 
Útpadkák 
rendbetétele 

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:     

a) 8 általános 28 8    

b) szakképesítés 7 1    

c) középiskola - 6    

d) felsıfokú képesítés - -    
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges 

létszám 
35 15    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetétele: 

     

a) 8 általános 24 11    

b) szakképesítés 12 3    

c) középiskola 2 6    

4. 

d) felsıfokú képesítés 1 1    

Foglalkoztatás szervezésének módja:     

a) önkormányzat   X  

b) önkormányzati társulás   -  

c) e célra létrehozott szervezet   -  

5. 

d) meglévı más szervezet   -  

Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges 
forrás: 

    

a) önkormányzati    9.145.000 

6. 

b) központi költségvetés    54.353.000 

 
 



Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
 
   Szlahó Csaba   Kovács Ágnes 
   Polgármester   titkárság vezetı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  


