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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 8/2014. 
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 II. 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,  
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékalapjának felemelésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 
 

37/2014. (III.6) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékalapjának felemelésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékalapjának felemelésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 20 millió forintos 
adóssággal rendelkezik az A.S.A. felé, ennek rendezésére 15 millió forintot javaslok 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom tetejének 
javítására pedig 3 millió forint elfogadását javaslom. A költségvetési rendelet általános 
tartalékán fedezet nincs, ezért javaslom az általános tartalék összegét megemelni 20 millió 
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forinttal az iparűzési adó többletbevétel terhére, majd nevesítve is döntsünk a két sürgős 
igényről. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását. 
 
 

38/2014. (III.6.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.10.) önkormányzati 
rendeletének általános tartalékára 20 millió forint összeget biztosít az iparűzési 
adó többletbevétel terhére. 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az általános tartalékalapból 
 

- 15 millió forint összeget biztosít a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 
részére működési kiadások fedezetére, 

- 3 millió forint összeget biztosít a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom 
tetejének javítására, amely összegről támogatási megállapodást kell kötni. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2014. évi 
költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezet elkészíttetéséről és 
Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 
 

Határidő: azonnal, összegek átutalására a döntést követő 15 napon belül, 
rendelet tervezet benyújtására: I. negyedévi rendeletmódosítás 
Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú)  
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


