
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi 
János, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné,  Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, 
Vékony Ferenc.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
az intézményvezetıket, újságírókat, a média képviselıt, Pável Béla urat, 
valamint a Hivatal dolgozóit.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı jelen 
van.  Oláh László, Skribek Zoltán és dr.Fekete Károly képviselı urak más 
irányú elfoglaltságuk miatt a mai testületi ülésen nem tudnak részt venni. 
Dr.Gerencsér Balázs képviselı  úr késıbbre jelezte érkezését.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
 
A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 1626. helyrajzi számú 
ingatlan és a Semmelweis Bölcsıde  1664. helyrajzi számú ingatlan összevonása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Vecsés, 0152/62, 0152/36, 0152/75 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester  
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a felvételre javasolt 
napirendi pontokat, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.. 
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Levételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
Nevelési Tanácsadó létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács 
mőködtetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a levételre  javasolt 
napirendi pontokat, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
2009. évi költségvetés tervezet beterjesztése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
4.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2008. II. félévi és teljes évi beszámolója 
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gondozási Központ vezetıje 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2008. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı:Nagyné Maklaga Erzsébet 
6.Napirendi pont: 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Kóródi Ágnes 
  Intézményvezetı helyettes 
7.Napirendi pont: 
A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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8.Napirendi pont:  
Vecsés Város INTERREG IVC interregionális pályázatban való részvétele 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9.Napirendi pont: 
Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökének kérelme 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
10.Napirendi pont: 
Budapest Üllıi úti vasúti átjáró forgalmi rendjének felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
12.Napirendi pont:  
Az INTERPIK Kft eladási ajánlata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
A Présház utcában lévı önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztása eladáshoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 1626. helyrajzi számú 
ingatlan és a Semmelweis Bölcsıde  1664. helyrajzi számú ingatlan összevonása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
Vecsés, 0152/62, 0152/36, 0152/75 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester  
16.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
17.Napirendi pont: 
Interpelláció 
18.Napirendi pont: 
Kérdés 
19.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
20.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A pályázatok feldolgozásán, elıkészítésén folyamatosan dolgoznak. 
/Városközpont pályázat, Kisállomás környéki pályázat/. Az elsı fordulós 
pályázati döntés a Városközponttal kapcsolatban még nem történt meg.  
A Tündérkert Óvoda pályázatával  kapcsolatos fellebbezésre még nem kaptak 
választ, új információt nem tud mondani.  
Az elmúl idıszakban a 2009. évi költségvetés tervezésével foglalkoztak, amely a 
mai napon kerül beterjesztésre a Képviselı-testület elé.  
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatást, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

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

tájékoztatót elfogadta. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

beszámolót elfogadta. 
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3.Napirendi pont: 
2009. évi költségvetés tervezet beterjesztése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A napirendi pontot a bizottságok is, valamint a tegnap megtartott 
munkaértekezleten a Képviselı-testület tagjai  is megtárgyalták, ahol sok 
információval lettek gazdagabbak. Legfontosabb feladatnak az alapfeladatok 
ellátását, a város biztonságos mőködtetését tőzték ki célul. A költségvetésbe 
beépítették továbbá a tavalyi évrıl áthúzódó vállalásokat is.  A fejlesztéseket 
teljesen megvonták, illetve a zárszámadáskor a konkrét anyagi helyzet 
ismeretében fognak errıl majd döntést hozni. Minden pénzügyi szakember azt 
javasolta, hogy óvatos költségvetést állítsanak össze, hitelbıl ne mőködtessenek. 
Ez a koncepció, ezt szeretnék tartani. Magyarországot is súlyosan érintette a 
világgazdasági válság. Ismeretes, hogy a Kormány további forrásokat keres, 
hogy a költségvetési hiányt pótolni tudja. Az iparőzési adóval kapcsolatban a 
tavalyi év sem teljesült teljes mértékben. 200 millió Ft-os hiány keletkezett, 
nyílván ebben az évben nem állíthatnak be növekedést. Az Adóosztály vezetıje 
jelezte, hogy ugyanez várható a gépjármőadóval kapcsolatban is. Sok fuvarozó 
cég megy tönkre Vecsésen is, ami tovább gerjeszti ezt a nehéz helyzetet. Arra 
kéri a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy óvatosan kezeljék ezt az évet. 
A Könyvvizsgáló szakvéleménye alapján a 2009. évi költségvetés rendelet 
tervezet a törvényeknek megfelelıen lett elıkészítve. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Munkaértekezleten megtárgyalásra került 2009. évi költségvetési rendelet 
tervezetet a módosításokkal 1 tartózkodás mellett a Bizottság elfogadásra 
ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2009. évi 
költségvetési rendelet tervezet beterjesztését, melyet a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

16/2008.(II.16.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a 2009. évi költségvetés tervezetének 

beterjesztését tudomásul vette. 
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E L İ T E R J E S Z T É S 
 
 
 

a Képvisel ı-testület 2009. február 12-i testületi ülésére 
 
 
 
 
 

2009.évi költségvetés  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
Leíró:  Tóth Erika 

 
 
 
 
 
Elıterjesztést készítette: Tóth Erika  
 Pénzügyi alosztályvezetı 

 Orbánné Forgó Erika 
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 Üzemeltetési alosztályvezetı 

 Vajda Ágnes  
 Oktatási referens 

 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi terve az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény elıírásainak megfelelıen került 
összeállításra. 

A kö l tségvetés k idolgozása során f igyelembe kel le t t venni :  

� A Magyar Köztársaság Kormánya által kiadott és az önkormányzatokra 
is vonatkozó tervezési irányelveket 

� Vecsés Város Önkormányzat gazdálkodását alapvetıen meghatározó 
folyamatokat 

� Vecsés Város Gazdasági programját 

� A „Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl” szóló 2008. évi 
CII.törvényt 

� Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodási 
tapasztalatait 

Vecsés Város Önkormányzata  a 2009. év i  kö l tségvetés 
i rányelvei t  a  következıkben határozza meg: 

♦ Az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását biztosító 
intézményrendszer kiegyensúlyozott, biztonságos mőködtetése, a valós 
igények és a reális lehetıségek összehangolása, a színvonalcsökkenés 
megakadályozása 

♦ Az elızı évekbıl áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése 
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♦ A kötelezı feladatok teljesítésén túl az önként vállalt feladatok 
differenciált kezelése; ha szükséges szerkezeti átalakítása 

♦ A takarékos, ésszerő gazdálkodás követelményeinek érvényesítése 

♦ A 2009. gazdálkodási évre vonatkozó központi elıírások kihatásainak 
figyelembe vétele  

♦ Mőködtetéshez hosszú távon szükséges feltételek folyamatos 
biztosítása 

♦ Az alapfeladatok ellátásához szükséges fejlesztéseket célzó pályázatok 
saját forrásainak biztosítása és a pályázati lehetıségek kihasználásának 
ösztönzése. 

♦ Kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Uniós pályázatok 
maximális kihasználására. 

 

Bevétel i  o ldalon mutat juk be: 

� Intézményi mőködési bevételeket 

� Támogatásokat 

� Felhalmozási és tıke jellegő bevételeket 

� Véglegesen átvett pénzeszközöket 

� Támogatási kölcsönök visszatérülését 

� Hiteleket 

� Pénzforgalom nélküli bevételeket 

Az Önkormányzat mőködési bevételeinek változása több okra vezethetı vissza: 

� A lakosságszám emelkedése következtében az önkormányzatoknál 
helyben maradó SZJA (8%) 13,89% - kal - 35.146 e Ft-tal - 
növekedett elızı évhez képest. 

� A költségvetési támogatások normatív módon elosztott része szintén a 
lakosságszám növekedése következtében minimális-1.143 e Ft - 
növekedést mutat 2008. évhez képest. 
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� Az 1993. évi III: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvényben kormány a közcélú foglalkoztatást teljes mértékben 
megreformálta, melynek következtében a foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos személyi kiadásoknak a 95%-a - legfeljebb a minimálbér 
összegéig- visszaigényelhetı. 

Az Önkormányzat mőködési bevételeinek ilyen arányú növekedése kompenzálja a 
nem kötött felhasználású normatívák reál érték csökkenését és az energia árak 
folyamatos emelkedését. 

A TB. alaptól átvett pénzeszköz összegét az OEP finanszírozás összegével terveztük, 
ami az elızı évhez viszonyítva 11,58 %-os növekedést mutat. 

A tartós bérleti díjak sorába terveztük az Önkormányzati bérlemények bérbeadásából 
befolyt díjakat és a GYÁVÍV Kft-vel történı pénzforgalom nélküli elszámolás 
összegét. 

Az egyéb bevételek között szerepelnek a piac, búcsú bevételei. 

� Ebben az évben a gyógytestnevelési és belsı ellenırzési 
tevékenységgel bıvül a mikro kistérségbe bevont feladatok köre.  
A finanszírozás tekintetében a normatívát a gesztor önkormányzat 
igényli le, a személyi jellegő kifizetések a gesztor önkormányzatnál 
kerülnek tervezésre, a dologi kiadásokat azonban minden 
önkormányzat saját költségvetésében tervezi meg. Amennyiben a 
személyi kiadásokat nem fedezi az igényelt normatíva, akkor az adott 
önkormányzat a különbözetet átadja a gesztor önkormányzat részére.  

� A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében Vecsés 
gesztori szerepet tölt be Ecser, Gyömrı, Maglód 
vonatkozásában. 

� A Gondozási Központ az idısek nappali ellátásánál Vecsés 
szintén gesztori szerepet tölt be Ecser, Gyömrı, Maglód, míg a 
házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
tekintetében Gyömrı a gesztor. 

A 3/c számú melléklet tájékoztatásként tartalmazza a társulásban résztvevı települések 
és a közösen ellátott feladatok teljes költségét Vecsés vonatkozásában. 

� A Képviselı-testület 51/2007. (IV. 24.) számú határozata értelmében 
az oktatási intézmények 2009-ben is költségvetésüket a 
feladatfinanszírozási program szerint tervezték, ami az intézmény 
költségvetésében figyelembe veszi a teljesítmény arányos 
finanszírozást. 
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Az óvatosság elvébıl kiindulva ingatlan eladásból származó bevétel 2009. évben nem 
kerül tervezésre. 

Az egyéb várható bevételek növelésére kell törekedni, beleértve: 

� az intézmények hasznosításából származó bevételeket, 

� a pangó vagyonelemek hasznosítását,  

� valamint az elmaradó hozamok megszüntetését. 

Az intézményi létszámkereteket fıfoglalkozású állománycsoportra átszámítva 
mutatjuk be, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. 

A kiadások tervezésénél láthatóvá kell tenni és hangsúlyosabban el kell különíteni az 
önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait. 

A kiadási  o ldalon muta t juk be:  

� Az Önkormányzat mőködési célú kiadásait 

� Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 

� A részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési, felhalmozási 
kiadásait 

� A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásait, az önkormányzati 
feladatokat szakfeladatonként  

� Speciális célú támogatásokat 

� A beruházásokat 

� A felújításokat 

� Általános tartalék keretet és a céltartalék keret tételes felsorolását 

A kiadásokon belül (az ÁHT. 69. §. (1) bekezdésének megfelelıen) kiemelt 
elıirányzatok: 
 

� személyi jellegő kiadások 

� munkaadókat terhelı járulékok 

� dologi jellegő kiadások 



 11 

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait 161.337 e Ft összegben tartalmazza a 
költségvetés. 

A személyi juttatás és a járulékok elıirányzatainak tervezése a következı szempontok 
figyelembevételével történt: 

♦ a törvényben meghatározott köztisztviselıi alapilletmény, 
közalkalmazottaknál az illetménypótlék alapösszege 2009. évben emelést 
nem tartalmaz, csak az esedékes szintre hozással számolt a költségvetés. 

♦ A „Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl” szóló 2008. évi CII. 
törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak tekintetében 
megszüntette a 13. havi bért, helyette a 6/2009. (I: 20.) 
kormányrendeletben kereset kiegészítés jogcímen kapnak a közszférában 
dolgozók juttatást. A kereset kiegészítés mértéke bruttó havi 180.000 Ft-
ig havi 8,33%, bruttó 180.000 Ft felett pedig havi bruttó 15.000 Ft. Ezen 
juttatás nem került tervezésre, mert havi bontásban pótelıirányzatként 
kapjuk meg a leigénylés alapján. 

A személyi juttatásoknál jelenik meg a képviselık tiszteletdíja, a közalkalmazottak és 
köztisztviselık kitüntetéseinek összege az ÖK. vonatkozó rendeletei alapján, 
továbbiakban a jubileumi jutalom összege, valamint a személyi juttatások járulékai.  

Az étkezési hozzájárulás összege 12.000,-Ft/fı/hó. 

Az intézmények mőködési költségvetése ( 1.612.262 e Ft ) a település mőködési 
költségeinek ( 3.053.479 e Ft ) 52,8 %-át teszi ki.  

A köztisztviselıi illetményalap 38.650 Ft. összegben került a költségvetésbe 
beállításra. 

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 illetménykiegészítéssel számoltunk, ami kötelezı. 

A közalkalmazottak alapbérének tervezése a közalkalmazotti garantált 
illetménytáblának megfelelıen történt, ami emelkedést szintén nem tartalmaz. Az 
illetménypótlék számítási alapja a törvényben megállapított 20.000 Ft. 

Az intézményi kötött felhasználású normatíva, valamint hozzájárulás a tanulók 
tankönyv vásárlásához és ingyenesség biztosításához, pedagógus szakkönyv vásárlás 
támogatása −14.000 Ft/fı/év, melyet az intézményfenntartónak kell biztosítania − nem 
került a költségvetés tervezésénél felosztásra. Ez évközi feladat lesz, melynek fedezete 
az oktatási céltartalék keretén belül biztosított. 
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Céltartalékként került betervezésre a 21.450 Ft /fı munkaruházati költség, ami kis 
értékő utalvány formájában kerül kiosztásra. 

A munkaadókat terhelı járulékok a következık szerint kerültek tervezésre: 

� TB    29 %,  

� Munkaadói járulék    3 %, 

� Eü hozzájárulás         1950,-Ft/ fı/hó 

A dologi kiadások a 2009. évi költségvetésben az iskoláknál és az óvodáknál több 
szakfeladatra bontva kerülnek bemutatásra: 

� Iskolai-, óvodai nevelés    

� Iskolai-, óvodai étkeztetés     

� Napköziotthon és tanulószobai foglalkozás 

A dologi kiadások összeállításánál fı elv a takarékos gazdálkodás megvalósítása. 
Ebben nagy segítséget adott az iskolák és az óvodák kiadásainak tervezésénél a már 
korábban bemutatott költségvetési tervprogram, mely nagy mértékben segíti a 
racionális gazdálkodás megvalósítását. 

A közmődíjak tervezésénél az elızı évi teljesítést vettük alapul. Elıre még nem 
látható, hogy az energiaár emelkedéseknek milyen anyagi vonzata lesz. Ezt 
természetesen még pozitív illetve negatív irányba befolyásolhatja az idıjárás. A cél az 
energia gazdaságos, hatékony és optimális felhasználása, melynek elérése érdekében 
az intézményvezetıkre komoly feladat hárul. 

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének költség nemenkénti 
összetétele a következık szerint alakul: 

� Mőködési bevételek: 2.957.425 e Ft 

� Mőködési kiadások: 3.053.479 e Ft 
� Mőködési hiány: -96.054 e Ft 

� Felhalmozási bevételek: 21.500 e Ft 

� Felhalmozási kiadások: 843.736 e Ft 
� Felhalmozási hiány: -822.236 e Ft 

A fenti összegzés is egyértelmően rávilágít arra, hogy a költségvetés bevételei a jelen 
számok tükrében a mőködési kiadásokat sem fedezik. 

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükséges a bevételi forrásokat 
bıvíteni, a kiadásoknál a kötelezı feladatokra helyezni a hangsúlyt, a felhalmozási 
kiadások, támogatások és pénzeszközátadások mérséklése szükséges. 
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A kötvénykibocsátásból származó pénzmaradvány a zárszámadáskor realizálódik. Az 
elızetes számítások szerint a felhalmozási hiány egy része– városközpont fejlesztés 
500.000. e Ft mértékéig – csökkenthetı. 

A likviditás biztosítása érdekében 150 M Ft folyószámlahitel felvételi lehetıséggel 
számolunk, mivel a bevételek és a kiadások az év folyamán eltérı ütemezésben 
jelentkeznek. 

Ez a hitel április 26-ig áll rendelkezésre, melyhez kapcsolódó igényünket újból be kell 
jelenteni. 

A 2010. és 2011. évi gördülı költségvetést is elkészítettük, mely az elıterjesztés 
melléklete. 

A költségvetési rendelet része az Önkormányzat 2009. évi Európai Uniós projekt 
bemutatása. 

Ugyancsak része a rendeletnek a közvetett támogatások bemutatása (adóelengedések, 
adókedvezmények jellege, összege, kedvezményezettje), amely önkormányzati 
döntéseken alapul. 

A költségvetési egyeztetések során elhalasztott feladatok megvalósításának lehetıségét 
zárszámadáskor − a szabadon felhasználható pénzmaradvány ismeretében − 
felülvizsgálja a Képviselı-testület. 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezetét 
tárgyalja meg és alkossa meg a 2009. évi költségvetési rendeletét. 

Vecsés, 2009. február 10. 

 Szlahó Csaba
 polgármester sk  
 
 Tervezet 

Vecsés Város Önkormányzat 
Képviselı - testületének   

             ……………..  rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetésérıl szóló 2008. 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. 
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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. 

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: 2.978.925 e Ft-ban 

b) kiadási fıösszegét: 3.897.215 e Ft-ban 

c) Forráshiányt: 918.290 e Ft-ban 
ebbıl: 

d) mőködési hiányát: -96.054 e Ft-ban 

e) Felhalmozási hiányát -822.236 e ft-ban 

ezeken a fıszámokon belül: 

f) Mőködési és felhalmozási  
bevételi fıösszegét: 2.978.925 e Ft-ban 
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g) Mőködési és felhalmozási  
kiadási fıösszegét: 3.872.233 e Ft-ban 

h) Hiány:  - 893.308 e Ft-ban 

i) Finanszírozási bevételeket 
összesen: 0 e Ft-ban 

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

k) 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 843.736 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 

� A beruházások összegét 159.337 ezer Ft-ban,  

� A felújításokat 2.000 ezer Ft-ban, 

� Az intézményi felhalmozások összegét 7.052 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú bevételt  2.957.425 ezer Ft-ban, 

− A mőködési célú kiadásokat  3.053.479 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 

� Személyi jellegő kiadásokat 1.227.069 ezer Ft-ban,  

� Munkaadót terhelı járulékokat 365.966 ezer Ft-ban,  

� Dologi jellegő kiadásokat 1.096.648 ezer Ft-ban,  

� Az ellátottak pénzbeli juttatásait 55.200 ezer Ft-ban, 

� A speciális célú támogatásokat 147.046 ezer Ft-ban, 

− A költségvetési létszámkeretet 521 fıben állapítja meg. 

3.§.  A képviselı-testület a hiány fedezetére 918.290 e Ft hitel felvételét rendeli el. 
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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 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. 

 /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 35.000 e Ft összegben, a mőködési 
céltartalékát 119.047e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalékát 601.743 e Ft összegben a 7/b. számú 
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselı-testület. 
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 /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. 

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 12.000,-Ft/fı/hó. 

III.  

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkezı  
szabályok 

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

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: 
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– 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 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 11.120 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 40.000 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 5.000 e Ft-ról; 
a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 1.000 e Ft-os 
összegérıl Polgármester dönt. 
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– 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 6.170 e Ft támogatást a Településfejlesztési 
Bizottság külön döntése alapján kapja (I. félévben a rendelkezésre 
álló keret 3/4-d részét, 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. 

 /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. 
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 /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. 

10.§. /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 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodásáról szóló” 
önkormányzati rendelet elıírása az irányadó. 

IV. 

 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

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

V.  

Vegyes és záró rendelkezések 

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

13.§. 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 10. 

 Szlahó Csaba Takács Mária 
 polgármester jegyzı 

 
 
 
4.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2008. II. félévi és teljes évi beszámolója 
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gondozási Központ vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, az mindenre kiterjedı tájékoztatást 
adott a Szociális Bizottságnak. Egyhangúlag elfogadásra ajánlja a beszámolót és 
erre kéri a Képviselı-testületet is.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı asszonyt. 
Örül, hogy a beszámolóban megemlítésre került a fejlesztés a Gondozási 
Központban. Egyetért azzal, hogy további fejlesztésekre van szükség, de azt 
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majd április-május hónapban tudják megnézni, hogy milyen fejlesztésekkel 
tudnak tovább lépni. A társulási intézményekkel kapcsolatban reméli, hogy az  
együttmőködés a jövıben is meghozza a várt eredményeket.  
Kérdezi Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı asszonyt, van-e kiegészítése? 
 
Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje: 
Megköszöni a Képviselı-testületnek, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
is lehetıvé tette, hogy mőködjenek. A legszükségesebb fejlesztéseket tavaly is 
megkapták, és a Hivatal dolgozóitól  is sok segítséget kaptak, amit ez úton is 
szeretne megköszönni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

17/2009.(II.12.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a  Gondozási Központ 2008. II. félévi és teljes évi beszámolóját 

elfogadta.  
 
 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2008. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı:Nagyné Maklaga Erzsébet 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a beszámolót.  
Ismeretes, hogy a másik mozgáskorlátozott szervezetnek jelenleg nincs vezetıje. 
Miután a Szociális Bizottság valamennyi tagjának egyformán fontos minden 
mozgáskorlátozott ember, egyetértettek abban, hogy fel kell venni a kapcsolatot 
a tagokkal és a két klub összevonását egy közös vezetı megválasztásával 
javasolják.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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18/2009.(II.12.) határozat 
 

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

beszámolóját elfogadta.  
 
 
6.Napirendi pont: 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Kóródi Ágnes 
  Intézményvezetı helyettes 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja. Megköszöni a 
vezetı helyettes asszony munkáját, amely mindenre kiterjedı tájékoztatást adott 
a Szociális Bizottságnak és rajta keresztül a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

19/2009.(II.12.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a  Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról  

szóló  beszámolót elfogadja.  
 
 
7.Napirendi pont: 
A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti dr. Gerencsér Balázs képviselı urat. Megállapítja, hogy a jelenlévı 
képviselık száma 14 fı. 
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Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Kérdése, hogy ebben a nehéz pénzügyi helyzetben szükség van-e az üzlet 
megvételére? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Gazdasági Bizottság támogatta ennek az üzlethelyiségnek a megvásárlását. Ha 
távlatokban gondolkodnak nem baj, ha ez az Önkormányzat tulajdonába kerül. 
Ha a városközponti pályázaton nyernek, akkor rendezésre kerül a piactéri 
terület. A tulajdonos 28 millió Ft-tal indította a vételárat.  
 
Hegedüs J.Pál Vagyongazdálkodási Osztályvezetı: 
A helyiséget 18 millió Ft-ra becsülték fel.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Mindenképpen rendezni szeretnék a piac területét, véleménye szerint jó vételnek 
tartja.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Ha megnyerik a városközpont pályázatot, duplájára viszik fel az ingatlan értékét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet 
a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

20/2009.(II.12.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 

Városközpont megvalósítása érdekében a Vecsés, 2310/9. helyrajzi 
szám alatti, 30 négyzetméter nagyságú kivett büfé megnevezéső 
ingatlan megvásárlásához, a Gazdasági Bizottság által meghatározott 
vételáron az alábbi feltételekkel: 

 - az ingatlan adásvételére tehermentesen kerülhet sor; 
 - a vételár kiegyenlítését követı 30 napon belül történik a tárgyi 
ingatlan   birtokba adása. 
A vételhez szükséges pénzügyi fedezet a 2009. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül a tervezett Városközpont beruházási céljára.   
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2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy gondoskodjék a vételár 2009. évi 
 költségvetésbe történı betervezésérıl. 
 Felelıs: Takács Mária jegyzı 
 Határidı: 2009. évi költségvetés összeállítása 
 
3./ Utasítja a polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási  
 Osztály közremőködésével az adásvételt bonyolítsa le. 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
 
8.Napirendi pont:  
Vecsés Város INTERREG IVC interregionális pályázatban való részvétele 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az elıterjesztés elfogadását 
javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A megújuló energiaforrások ismertetésével és népszerősítésével foglalkozik az 
európai uniós  pályázat.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Nem világos számára, miért van erre szükség. Mit jelent a szakértık képviselık 
kiutazása. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
12 ország 12 városa szerepel ebben a projektben. A már megújuló energia 
forrásokat használó, ilyen rendszereket mőködtetı fejlettebb nyugat-európai 
országok megosztják a tapasztalataikat a most belépı országok képviselıivel. 
Az önrész 1,5 millió Ft, amely sikeres pályázat  esetén négy éven keresztül 
kerülne lehívásra. Itt is tartanának konferenciát, melyen az összes technika és 
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rendszer kerülne bemutatásra. Van egy cég Magyarországon, aki ezzel 
foglalkozik az Európai Union belül. Ez a cég is benne lenne, mint aki a szakmát 
viszi. Vecsésrıl a pályázatírók közül 1 fı és egy képviselı mindig részt vehet a 
konferenciákon. Ez kapcsolatépítésre is nagyon jó lehetıség.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Senki nem gondolt annak a fontosságára, hogy a hulladékkezeléssel 
kapcsolatban milyen probléma lesz. Az újrahasznosítható energiával 
kapcsolatban is ez a helyzet. Véleménye szerint érdemes lenne ebben a 
pályázatban részt venni.  
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint is érdemes ezt a pályázatot támogatni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

21/2009.(II.12.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Vecsés Város 
Önkormányzata partnerként részt vegyen az INTERREG IVC interregionális, európai 
uniós pályázaton, a franciaországi székhelyő ADEC által benyújtott „Renewable 
Energies Transfer System” címő projektben. 
 
A pályázati projekt Vecsés Városra vonatkozó összköltsége 85.720,- euro, melyhez 
Vecsés Város Önkormányzata összesen 12.858,- euro önrészt biztosít négy éven keresztül 
a projekt ütemezésének megfelelıen.  
 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az aktuális EU/HUF árfolyamtól függı összeg 
2009., 2010., 2011. és 2012. évi költségvetésben való tervezésérıl és a Képviselı-testület 
elé terjesztésérıl. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
 
3.) Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy Vecsés Város Önkormányzata 
mint partner a pályázat lebonyolításához szükséges kötelezettségeit határidıben és 
megfelelı minıségben teljesítse. 
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Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 
 
 
9.Napirendi pont: 
Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökének kérelme 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Megmaradás Emlékmő felállítását 2 évre engedélyezték 2005 évben az 
András-telep Katolikus Egyház területén. Ez az idı lejárt, így az Orbán Balázs 
Erdélyi Kör elnöke kérte az emlékmő áthelyezését közterületre. Az Emlékő 
elhelyezésére két területet jelölt meg:  a Kinizsi utca Erzsébet tér felöli torkolata 
a Templom oldalánál, valamint a Telepi út 59. sz. önkormányzati tulajdonú 
beépítetlen területen. Bizottság 4:3 arányban az Erzsébet teret javasolja kijelölni 
az Emlékmő felállítására. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 6 egyhangú igen szavazattal a Telepi úton 
történı elhelyezését javasolja az Emlékmőnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Hompoth Zoltán urat az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökét. 
Felkéri, hogy kiegészítését tegye meg. 
 
Hompoth Zoltán Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke:   
Szeretné, ha a Tisztelt Képviselı-testület a Telepi út 59. sz. területet jelölné meg 
az Emlékmő felállítására.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Megmaradás Emlékmő Telepi út 59. sz. alatt történı 
felállítását, melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
1ellenszavazattal elfogadott és meghozta határozatát: 
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22/2009.(II.12.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Orbán 

Balázs Erdélyi Kör által készíttetett és tulajdonát képezı 
Megmaradás Emlékmő áthelyezésére a Telepi út 59. sz. /2325. hrsz./ 
önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területet jelöli ki. 

 
2. A Megmaradás Emlékmő áthelyezésével kapcsolatos engedélyezési 

eljárásnál, az újra állítás valamint a felmerülı egyéb költségek, 
beleértve a folyamatos állagmegóvási munkákat is, a Vecsés Város 
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az Orbán Balázs 
Erdélyi Kört, mint az emlékmő tulajdonosát terheli. 

  
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határid ı: azonnal 
     Felelıs:    Szlahó Csaba 
                  polgármester 

 
Hompoth Zoltán Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke:   
Megköszöni a Képviselı-testület döntését, és ez úton meghívja a Tisztelt 
Képviselı-testület tagjait az Orbán Balázs Erdélyi Kör szombaton tartandó 
báljára.  
 
10.Napirendi pont: 
Budapest Üllıi úti vasúti átjáró forgalmi rendjének felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a határozati javaslattal egyetért. 
Budapestnek van egy jelenleg is hatályban lévı szabályozási terve, véleményük 
szerint a  tervváltozat teljes mértékben kivitelezhetetlen.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Meghívták egy tárgyalásra, melyen Geiger Gizella képviselte. Az a terv, hogy 
bıvítik a meglévı autós keresztezıdést egy bicikli sávval. Ezzel egyet is 
értenek, de tiltakoznak a vasúti átjáró megszüntetése ellen.  
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

23/2009.(II.12.) határozat 
 

 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tiltakozik a 

Budapest, XVIII. kerület Üll ıi út és 100a vasútvonal 
keresztezıdésében lévı vasúti átjáró megszüntetése ellen, és nem járul 
hozzá a közúti forgalom Vecsés területén lévı Lincoln úton, illetve a 
két körforgalmon keresztül a 400-as számú fıútra történı 
kivezetéséhez. 

 
Vecsés Város Önkormányzata továbbra is ragaszkodik a Budapest 
 Fıváros jelenleg is hatályban lévı Rendezési Tervében elıírt
 különszintő vasúti átjáró megvalósításához. 

 
2./ Utasítja a polgármestert, hogy Vecsés Város Önkormányzat 

Képviselı-testületének döntésérıl értesítse a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságot. 

 
 Határidı: azonnal 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
 
11.Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Központi Konyha vezetıje kérte, hogy a 2009-es versenypiaci árakhoz mérve 
a Képviselı-testület 2009. március 1-tıl csökkentse a vendégebéd térítési díját 
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430 Ft + ÁFA-ról 413 Ft + ÁFA-ra. Bízik abban, hogy több vendégebéd kerül 
megrendelésre.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a minıség ugyanaz marad-e? 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A normatíva változatlan, csak a nyereségrész változik, az csökken.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet,   
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét:  
 
 
 

5/2009.(II.13.) rendelet  
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
5/2009. (II.13.) rendelete  

a szociális ellátásokról szóló 20/2003.( XI.25.) rendelet módosításáról 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális ellátásokról szóló 
20/2003. (XI.25.) rendeletét ( a továbbiakban: Szr.) a következık szerint módosítja: 
 
1.§ Az Szr. 26/B.§-al, valamint az étkezési normákról és térítési díjakról szóló 2. számú 
melléklettel egészül ki. Ezzel a rendelet jelenlegi melléklete 1.sorszámot kap. 
 
   „26/B.§ Az étkeztetési ellátás normáit és térítési díjait a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

2. számú melléklet az étkeztetési normákról és térítési díjakról 
 
        Térítési díj  Norma 
           1. Intézményesítetten: 
 a) óvoda  tízórai, ebéd, uzsonna    240 Ft+ÁFA  240 Ft+ÁFA 
           b ) általános iskola tízórai, ebéd, uzsonna   300 Ft+ÁFA  300 Ft+ÁFA 
                            -  ebéd     200 Ft +ÁFA  200 Ft+ÁFA 
           c) felnıtt étkezés tízórai, ebéd, uzsonna   400 Ft+ÁFA  300 Ft+ÁFA 
                                       - ebéd                280 Ft+ÁFA  200 Ft+ÁFA 
           2. Intézményen kívül: 
 a) vendég 
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  - felnıtt-ebéd                           413 Ft+ÁFA  200 Ft+ÁFA 
            - gyermek tízórai, ebéd, uzsonna  390 Ft+ÁFA               240 Ft+ÁFA 

  b) hétvégi étkeztetés (ebéd) térítési díja:  420 Ft +ÁFA 
 
      2.§ Ez a rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
    Szlahó Csaba    Takács Mária 
    Polgármester    Jegyzı 
 

 
 
12.Napirendi pont:  
Az INTERPIK Kft eladási ajánlata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az értékbecslés alapján jó árat alkudtak ki. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

24/2009.(II.12.) határozat   
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Városközpont 
megvalósítása érdekében a Vecsés, 2311. helyrajzi szám alatti, 348 nm nagyságú 
kivett áruház  megnevezéső ingatlan megvásárlásához, a Gazdasági Bizottság 
által meghatározott vételáron az alábbi feltételekkel. 

 - az ingatlan adásvételére tehermentesen kerülhet sor 
- a vételár kiegyenlítésével egyidejőleg bérlık nélküli, üres állapotban történik a 
tárgyi ingatlan birtokbaadása  

    
A vételhez szükséges pénzügyi fedezet a 2009. évi költségvetésbe betervezésre 
kerül a tervezett Városközpont beruházási céljára.   

  
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy gondoskodjék a vételár 2009. évi 

 költségvetésbe történı betervezésérıl. 
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 Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
 Határidı:  2009. évi költségvetés összeállítása 
 
3./ Utasítja a polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási  
 Osztály közremőködésével az adásvételt bonyolítsa le. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
 
 
13.Napirendi pont: 
A Présház utcában lévı önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztása eladáshoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását támogatja.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

25/2009.(II.12.) határozat   
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzati tulajdonú, Vecsés, 3806/6.  helyrajzi szám alatti, 4.229 
nm nagyságú beépítetlen terület  megnevezéső ingatlan 
megosztásához oly módon, hogy a Gárdonyi G. u. – Présház u. sarkán 
fekvı területbıl 1.050 m² leválasztásra kerüljön. 

 
  
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a területmegosztásra a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
 Határidı:  azonnal 
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14.Napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 1626. helyrajzi számú 
ingatlan és a Semmelweis Bölcsıde  1664. helyrajzi számú ingatlan összevonása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

26/2009.(II.12.) határozat   
 

 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul 

az önkormányzati tulajdonú 1626. és a 1664. helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok közös helyrajzi számra történı össze-
vonását rendeli el.  

 
2.)     Felkéri a Jegyzıt, hogy a telekösszevonásra és a vagyonkatasz- 
         terben történı módosításra a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelıs: Takács Mária 
   jegyzı 
 Határid ı: azonnal 
 
 
15.Napirendi pont: 
Vecsés, 0152/62, 0152/36, 0152/75 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Az elıterjesztésen szereplı ingatlanok tulajdonosai kérték ingatlanuk 
belterületbe csatolását. Külön település rendezési terv alapján fogják csak a 
területet belterületbe vonni. A Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

27/2009.(II.12.) határozat   
 

 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 163/2008. (IX. 
16.) határozattal elfogadott Vecsés Településszerkezeti Tervének TSZ-1 jelő 
rajzi mellékletén jelölt belterületi határ módosítását rendeli el a következık 
szerint: 
A vecsési 0152/62, 0152/36, 0152/75 hrsz-ú külterületi ingatlanokat 
belterületbe vonja.  
 
2./ A belterületbe vonás tekintetében a 0152/62 hrsz-ú ingatlan gyep 
mővelési ágú alrészletére vonatkozóan a földvédelmi járulék 
megfizetésének kötelezettsége az ingatlan tulajdonosait terhelik. 
 
3./ Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § alapján az ingatlan 
tulajdonosokkal településrendezési szerzıdést kell kötni. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács  Mária jegyzı 
 
16.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután Oláh László képviselı úr a mai testületi ülésen nem vesz részt, az  
interpellációjára adott választ a következı testületi ülésen ismerteti.  
 
17.Napirendi pont: 
Interpelláció 
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A mai napon nem hangzott el interpelláció.  
 
18.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Jókai Mór utca Kálmán utca sarkán autóbontó mőködik. A területen nagyobb 
kocsidarabok vannak rendszeresen széthagyva, ami rendkívül balesetveszélyes. 
Ezt már jelezte a közterület felügyelıknek, de semmi nem változott. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Szép utca 1. sz. alatt a fémbıl készült csatornafedıt nyáron ellopták, azt 
deszkával pótolták, de kéri megcsinálni, mert balesetveszélyes.  
 
19.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Képviselı-testület 2009. február 23-án 15.00 órakor tartja rendkívüli ülését. 
Az ülés napirendje: 

- 2008. évi költségvetés módosítása 
- 2009. évi költségvetés elfogadása 
- Közmunka terv  

 
20.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 

- 2009. évi  munkaterv szerint 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 16.30 
órakor bezárja.  
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı  
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 


