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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 4/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. március 5-én (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh 

László, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Geiger 

Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, 

Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Tasnádi Márta könyvvizsgáló, 

C.C.Audit Kft. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, szakértő urakat, a hivatali kollégákat és 

a sajtó képviselőit.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Saska Istvánné és Tóth Judit képviselő asszonyok jelezték, 

hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

 

38/2015. (III.05.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes ülésén elhangzott, 

hogy milyen keretszámokkal és hogyan került összeállításra a költségvetés. Az egyeztetések 

során látható volt, hogy igen magasak az igények, ez okozta az egy hónappal ezelőtti 

anyagban megjelent hiányt. Többszöri egyeztetés következtében csökkentettük az igényeket 

és emeltünk némely bevételi oldalon. A felhalmozási kiadásokat gyakorlatilag majdnem 

nullára redukáltuk, ami baj, hiszen ez az a kiadás, ami kézzel fogható a lakosság számára. 

Fontos számunkra intézményeink és a kötelező feladataink megfelelő színvonalon történő 

működtetése, takarékos, de hatékony ellátása. Hozzá szoktunk mind az oktatás-nevelés, mind 

a szociális terület, mind pedig az egészségügy területén egy színvonalhoz, amiből nem 

szeretnénk visszavenni. Ez rengeteg működési kiadást generál, gondolok itt az egészségügyre, 

az új kulturális központra, ami összességében 200 millió forinttal szerepel a költségvetésben.  

Pont ettől élhető a város, hogy ezek az élethez szorosan kapcsolódó területek, legyen szó az 

egészségügyről, vagy a kultúráról működjenek és a lakosság igénybe tudja venni ezeket a 

szolgáltatásokat. Végül sikerült egyensúlyba hozni a költségvetést, 50 millió forint maradt a 

fejlesztésekre, ez többnyire intézményi fejlesztések, de reméljük, hogy a zárszámadást 

követően nagyobb léptékben tudunk majd gondolkodni. Ami még egyértelmű üzenete 

ezeknek az újfajta költségvetéseknek, amit az elmúlt két évben kellett készíteni, hogy meg 

kell próbálni minél több forrást behozni az önkormányzatok költségvetésébe a beruházások 

támogatására. A következő EU-s ciklusra hogyan fogjuk tudni érvényesíteni Vecsés érdekeit, 

az azon is múlik, hogy milyen kiírásokat tesznek, mekkora kereteket lehet lehívni ebben a 

régióban, ami bizonyos szempontból hátrányokat szenved el, hiszen Budapesttel összevonva 

túlfejlett régiónak minősül, így sok támogatásból kiesünk.  

Visszavettünk a civil szervezet, egyesületek támogatásából, ezek sokszor csak szimbolikus 

támogatások, de van ahol milliókat is jelent. Úgy gondoltuk jobb most megszorítani és 

később, majd ha tudjuk, fel fogjuk tölteni ezeket a kereteket. Összességében nézve örömteli, 

hogy így meg tudtuk oldani a költségvetést, a könyvvizsgálói jelentés alapján mind a 

jogszabályi előírásoknak, mind pedig a könyvvizsgálói standardoknak is megfelelő. Felkérem 

Tasnádi Márta könyvvizsgáló asszonyt, ismertesse véleményét.  

 

Tasnádi Márta C.C. Audit Kft.: több mint 20 önkormányzat könyvvizsgálója vagyok, és ezek 

közül az önkormányzatok közül nincs egy sem olyan, mint Vecsés, ahol a működési többlet 

finanszírozza a felhalmozási hiányt és nincs szükség maradvány igénybevételre. Sőt 

megítélésem szerint országosan sincs sok ilyen önkormányzat. A költségvetés összeállítása 

nem könnyű feladat, de úgy gondolom, hogy a számok nagyon jó képet mutatnak, 

egyensúlyban van a költségvetés, és remélem, hogy így tud maradni az év folyamán is. Az 

elmúlt években nagyon sok fejlesztést hajtott végre az önkormányzat, és ebben a 

költségvetésben is ilyen terveket láttam. Ez a költségvetés tartalmilag, formailag megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. A magam és a társaság nevében is rendeletalkotásra alkalmasnak 

ítélem és elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati-javaslat elfogadását. 

 

 

39/2015. (III.05.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a következő három - 2015., 2016. és 2017. – évre várható összegét a jelen határozat 

mellékletét képező táblázatban meghatározottak szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

6/2015. (III.06.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről. 

 

 

(9 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 


