
1 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 6/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. március 6-án (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika üzemeltetési 
osztályvezető, Tóth Erika pénzügyi osztályvezető, Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek Gábor 
szakértő, Háda Attila Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. projekt menedzser 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr és Tábori Ferenc alpolgármester úr jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a 217/2009. (X.20.) számú határozattal elfogadott „Vecsés Városközpont 
Akcióterületi Terve” című dokumentum módosításainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülés: 
3. napirendi pont: 
Javaslat bizottsági tagok, illetve elnök megválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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30/2014. (III.6.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a 217/2009. (X.20.) számú határozattal elfogadott „Vecsés Városközpont 
Akcióterületi Terve” című dokumentum módosításainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülés: 
3. napirendi pont: 
Javaslat bizottsági tagok, illetve elnök megválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Rendkívül feszes a költségvetés, látjuk a 
problémákat belőle, de mivel tavaly és tavalyelőtt is sikeresen nagyon felelősségteljesen 
tudtuk ezt kezelni, reméljük nem lesz idén sem probléma. A kiadásokat szigorúan kell 
kezelni. Talán, ha az iparűzési adóból több folyik be, akkor stabilabb és megbízhatóbb lesz a 
költségvetés. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Megköszönöm a hivatal 
munkáját a költségvetés elkészítéséhez, a törvényi változások nagyon nagy terhet jelentettek. 
A Pénzügyi Osztálynak, az Üzemeltetési Osztálynak, a Vagyongazdálkodási Osztálynak, az 
Adó Osztálynak és az egész hivatalnak nagy munkát jelentett, még egyszer köszönjük.  
 
Szlahó Csaba polgármester: átalakult a költségvetési szerkezet, a támogatási rendszer, 
feladatokat vontak el, illetve megváltozott a finanszírozás módja. Számunkra ez nem előnyös, 
igaz, hogy elvitték az adósságállományunkat, igaz, hogy feladatokat vitt el az állam, de ezzel 
együtt bevételeinktől is elesünk. A helyi adóbevételek közül elvitték az SZJA-t, megfelezték a 
gépjárműadót, az elvárt adó, ami alapján a települések támogatását számolják, számunkra 
kedvezőtlen, nagyjából 300 milliós tételtől estünk el ezáltal. Beszélnünk kell a szemétlerakási 
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járulékról is, amiről már sokat beszéltünk, és komoly költségterhet jelent, a rezsicsökkentés 
szintén, mivel saját cégünk van. Van egy olyan tétel is, melynek összegszerűségét még nem 
ismerjük, ez az e-útdíj jóváírás. A költségvetésünk főösszege 3,2 milliárd forint. Az önként 
vállalt feladataink közül sok igen magas színvonalon működik. Három tételt szeretnék 
megemlíteni, a civilszféra támogatását, ami nagyjából 90 milliós tétel, az egészségügy 
támogatása, ez 100 milliós tétel és a kulturális intézmények támogatása, ami szintén 100 
milliós tétel. 150 millió forintos beruházási tételünk van mindent összeadva, ennek a jelentős 
része a ravatalozó megépítése. A bevételeinket próbáltuk visszafogottan tervezni, reméljük 
sikerül is teljesíteni. A magam részéről is szeretném megköszönni a hivatal munkáját.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke, Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Szociális 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A 
Környezetvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

31/2014. (III.6.) határozat 
 

Vecsés Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a jelen határozat mellékletét képező táblázatban meghatározottak szerint 
jóváhagyja. 

Felelős:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

4/2014. (III. 10.) rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről. 
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(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a 217/2009. (X.20.) számú határozattal elfogadott „Vecsés Városközpont 
Akcióterületi Terve” című dokumentum módosításainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

32/2014. (III.6.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező, a 217/2009. (X.20.) számú határozattal elfogadott 
„Vecsés Városközpont Akcióterületi Terv” módosításait, mint a „Vecsés 
Városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja” című, „KMOP-
5.2.1/2f-2009-0013” azonosító számú pályázathoz kapcsolódó dokumentumot. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a dokumentumot küldje meg a Közreműködő 

Szervezet részére. 
 

Határidő: azonnal; a dokumentum benyújtására: 2014. március 6. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
      polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


