
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 29/2009. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezettekkel együtt): 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. 
Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Tóth 
Erika Pénzügyi Alosztály vezetıje, Liptai Jánosné Adó Osztály vezetıje, Orbán Erika 
Üzemeltetési Alosztály vezetıje, Balogh-Pap Orsolya képviselıi referens, Kovács Péter 
VEMED Kft. résztulajdonosa, Pável Béla GYÁVIV Kft. Felügyelı Bizottsági tag 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 12 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes.  
Képviselık közül senki sem jelezte távol maradását. 
 
A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
A képviselık száma 13 fı, Balogh Csongor képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a 2010. évi városi rendezvénynaptár elfogadására 
 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítására 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontokat. 
 
 

267/2009. (XII. 15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 2010. 
évi városi rendezvénynaptár elfogadására” címő elıterjesztést és a „Javaslat a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására” címő 
elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
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(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a „Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a 
JAM Ház részére” címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

268/2009. (XII. 15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére” címő elıterjesztést felveszi 
napirendjei közé. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló …./2009. (…..) rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat Önkormányzat tulajdonszerzésére a VEMED Kft-ben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ….../2009. (…..) számú rendelete megalkotására az 
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıdék nyitvatartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII. 30.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5817. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló beépítési kötelezettség és az ezt biztosító elidegenítési tilalom ingatlan-
nyilvántartásból történı törlésének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a SAP DUO Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata által benyújtani kívánt „A térségi közigazgatási és 
közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” címő, „KMOP-2009-4.7.1” 
azonosító jelő pályázathoz történı csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2010. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a FERIHEGY Kft. új terméklogó használatának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítási villamos-energia szerzıdések megkötésére 2010. január 1-tıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására körforgalom kivitelezéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az üllıi Nevelési Tanácsadóval kötött szolgáltatási 
szerzıdés meghosszabbításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
A Monori Rendırkapitányság támogatási kérelme „Az internet vonzó, de veszélyes” címő 
kiadvány megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Javaslat Tündérkert Óvoda többletmunkálatainak fedezetére vonatkozóan költségvetésen 
belüli elıirányzatok átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
25. napirendi pont: 
Interpelláció 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 
 

269/2009. (XII. 15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló …./2009. (…..) rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat Önkormányzat tulajdonszerzésére a VEMED Kft-ben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ….../2009. (…..) számú rendelete megalkotására az 
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıdék nyitvatartási rendjérıl 
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Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
10. napirendi pont: 
Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII. 30.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5817. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló beépítési kötelezettség és az ezt biztosító elidegenítési tilalom ingatlan-
nyilvántartásból történı törlésének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a SAP DUO Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata által benyújtani kívánt „A térségi közigazgatási és 
közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” címő, „KMOP-2009-4.7.1” 
azonosító jelő pályázathoz történı csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2010. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a FERIHEGY Kft. új terméklogó használatának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítási villamos-energia szerzıdések megkötésére 2010. január 1-tıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására körforgalom kivitelezéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az üllıi Nevelési Tanácsadóval kötött szolgáltatási 
szerzıdés meghosszabbításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
A Monori Rendırkapitányság támogatási kérelme „Az internet vonzó, de veszélyes” címő 
kiadvány megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Javaslat Tündérkert Óvoda többletmunkálatainak fedezetére vonatkozóan költségvetésen 
belüli elıirányzatok átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
25. napirendi pont: 
Interpelláció 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2009. november 19-én a Képviselı-testület közmeghallgatást 
tartott. A jegyzıkönyv elkészült, a felmerült kérdésekre az írásbeli válasz a jövı év elején 
kiküldésre kerül.  
A bölcsıde pályázatot sikerült benyújtani, a támogató nyilatkozat is megérkezett. 
AIG Lincoln üzemeltetıje forgalomlassító lámpa beszerzését szerette volna a Lincoln úton, a 
lámpát nem, de egyéb más forgalomlassító technikai berendezést támogatunk. A Volántól már 
be is szerezték a hozzájárulást és saját költségükön forgalomlassító küszöböt fognak építeni a 
Lincoln úton.  
A Pest megye Háza projekt, amelyhez csatlakoztunk 2007-ben, újabb fordulóponthoz 
érkezett, a megyei elnök, az ipartestületek elnökei az Airport Hotelben együttmőködı 
szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg. Elképzelhetı, hogy a következı évben az 
adminisztrációs központ itt kap helyet a szálloda melletti területen.  
Egy közútkutatással, fejlesztéssel foglalkozó cég keresett meg minket, azzal, hogy 
körforgalom létesítésével foglalkoznak és új technológiát fejlesztettek ki. Forgalmas 
csomópontot keresnek, amit referencia anyagnak készítenének. Ezt megtámogatná maga a 
kutatóintézet, Cement Ipari Szövetség, az állam részérıl a Közútkezelı, illetve kérdezték, 
hogy az önkormányzat hajlandó ebbe részt venni. Két önkormányzat jöhetett szóba, de mivel 
a múltkori megbeszélésen Fótiak nem jelentek meg azt az ígéretet kaptuk, hogy ha épül, akkor 
Vecsés lesz a helyszíne ennek a körforgalomnak. Ez még csak a szándék, konzorciumot kell 
létrehozni.  
 
A képviselık száma 14, dr. Gerencsér Balázs képviselı úr megérkezett. 
 
Az NFÜ honlapján megjelent, a városközpont pályázatra 831 millió forintot nyertünk.  
 
Átadja a szót Pável Bélának, hogy a káposztafeszttel kapcsolatos bejelentését tegye meg. 
 
Pável Béla: A Káposztafeszt Szervezıbizottsága ez év májusában kérte a Magyar Fesztivál 
Szakmai Intézıbizottságát, hogy minısítsék a Káposztafesztet. Ez megtörtént, 230 
jelentkezıbıl 70-en érték el a megfelelı színvonalat, Vecsés a 20 minısített gasztronómiai 
fesztivál résztvevıje volt és ezt oklevélben ismerték el.  
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A jelenlévıket szeretettel meghívom a december 20-án, a Polgármesteri Hivatal elıtt tartandó 
Mindenki Karácsonya ünnepségre.  
 
Oláh László képviselı: december 3-án volt az MSZP Vecsési Szervezetének tisztújító ülése. 
Az eddigi elnököt dr. Nagy Mariannát tisztségébıl visszahívtuk, súlyos etikai vétség miatt 
tagsági viszonyát is töröltük. Felállt az új elnökség, az MSZP Vecsési Szervezetének új 
elnöke én lettem. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 
 

270/2009. (XII.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: kinek van kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

271/2009. (XII.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a költségvetési koncepciót. 
 



 8 

Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja 
a költségvetési koncepciót. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és 4 igen szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság 
szintén tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

272/2009. (XII. 15.) határozat 
 
I. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az államháztartás 

mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elkészített és az 
államháztartásról szóló, az 1992. évi XXXVIII. tv.70 §-a alapján benyújtott 2010. évi 
költségvetési koncepciót az alábbiak szerint: 

 
1. A bevételek területén 
 
2010. évre az elıre láthatóan pénzforgalmilag is biztosan teljesülı, dokumentumokkal, 
bizonylatokkal alátámasztott mőködési, felhalmozási és finanszírozási bevételeket lehet 
tervezni. 

 
A költségvetési törvény jóváhagyását követıen pontosítani kell a központi költségvetésbıl 
az önkormányzatot megilletı forrásokat ( normatív állami hozzájárulások, átengedett 
személyi jövedelemadó, stb.) 

 
Mind a bérleti díjbevételek, mind az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni 
a hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket. 

 
A már eddig is jelentıs nagyságrendő elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 
pályázatokhoz kapcsolódás lehetıségét mind az intézmények, mind a Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a külsı források bıvítése érdekében. A rendelkezésre álló saját 
források szőkössége miatt a beruházások területén meg kell kísérelni a vállalkozói tıke 
még erıteljesebb bevonását a fejlesztésekbe. 

 
Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket, meg kell vizsgálni a hitelfelvétel lehetıségét 
is. 
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2. A kiadások területén 
 
Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevı 
személyi jellegő kiadások jogszabályi elıírásoknak megfelelı tervezésére és a 
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a 
személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló  217/1998. ( XII.30.) Kormány-rendelet 58-59. §-ban rögzített 
tervezési elveket kell figyelembe venni. 
 
A személyi juttatásoknál számolni kell az elızı évi bérintézkedések és létszámváltozások 
éves szintő költségkihatásaival, valamint a vonatkozó jogszabályi elıírásokkal. A 
köztisztviselı szférában cafetéria rendszert kell bevezetni, melynek összegét a hivatali 
szervezet vezetıje a közszolgálati szabályzatban határozza meg, ez azonban legalább az 
illetményalap 5-szöröse, azaz 193.250 Ft, és legfeljebb az illetményalap 25-szöröse, azaz 
966.250 Ft a munkáltatót terhelı közterhekkel együtt. A közalkalmazottak esetében nincs 
alsó és felsı korlát, jogszabály errıl jelenleg nem rendelkezik. 
 
A dologi kiadásokat a bázisadatok és szükségletek elemzésével, a költségek felmérésével 
és költségmegtakarítási javaslatok kidolgozásával kell megtervezni, külön kiemelve az 
önként vállalt feladatok költségigényét. A vonatkozó rendeletek és szerzıdések kerüljenek 
felülvizsgálatra. 
 
A mőködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat kizárólag csak érvényes 
megállapodás birtokában lehet tervezni. Vizsgálni kell, hogy a megállapodások 
mennyiben segítik elı, ill. váltják ki az önkormányzat alapellátási kötelezettségét. 
 
A szociálpolitikai juttatásokat kizárólag a szociális törvényben meghatározott 
jogcímenként kell tervezni. Ennek érdekében az önkormányzat szociális rendeletét felül 
kell vizsgálni. 
 
A felhalmozási kiadásokat feladatonként csak jogilag rendezett, tételesen kimutatott, 
megfelelı mőszaki elıkészítéssel alátámasztott feladatokra – figyelembe véve a várható 
mőködési kiadásokat is – lehet tervezni a bevonható források számbavétele mellett. 
Amely beruházásnak az aktiválását követıen folyamatos mőködési költsége várható, az 
külön jelezni kell. Adott feladatra tervezett keretösszegnek tartalmaznia kell valamennyi 
aktiválható költség fedezetét. 
 
Igénybe kell venni a felhalmozási feladatok pályázati lehetıségeit. Azon felhalmozási 
feladatokat, melyekre pályázati források vagy hitel igénybevételi források kerülnek 
betervezésre, a már elnyert támogatásról szóló megállapodás megkötése vagy a 
hitelszerzıdés megkötését követıen lehet vállalkozási szerzıdéseket megkötni. 
 
A bázis évben indított, elnyert pályázatok bevételeivel számolni kell oly módon, hogy a 
kiadási oldalon az önrésszel emelt bruttó összeget kell az adott feladatra betervezni. A 
tárgyévi pályázati lehetıségekkel élni kell, de a költségvetésben kizárólag az önrész 
összegét kell céltartalékként tervezni. Eredményes pályázat esetén évközi módosítással 
kerül sor az elıirányzatok rendezésére. 
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3. Finanszírozási mőveletek 
 
A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a meglévı szerzıdések 
ismeretében kell tervezni. 
 
A likviditási egyensúly biztosítása érdekében 2010. évre is meg kell kötni a 
bankszámlavezetı pénzintézettel. a folyószámla hitelkeret szerzıdést. Mőködési 
forráshiányt nem lehet betervezni. 
 
A felújítási és beruházási feladatok megvalósításához fejlesztési célú forrás 
igénybevételével kell számolni, amely hitel vagy más egyéb jellegő finanszírozási formát 
jelent. 
 
Általános célú gazdálkodási tartalék 2010. évi összege nem lehet kevesebb, mint a 2009. 
évi eredeti elıirányzat 50%-a, a szociális célú tartalék mértéke: a 2010. évi költségvetési 
rendeletben kerül meghatározásra. 
 
A bizottságok hatáskörébe utalt általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásának 
további szabályait helyi rendelet rögzíti. 
 
Az azonnali karbantartásokra, vis maior esetekre képzett céltartalék 2010. évi összege a 
2009. évi eredeti elıirányzat összegével megegyezıen tervezendı.  
 
A válság hatásainak enyhítésére céltartalékot kell képezni, melynek felhasználási 
szabályait a 2010. évi költségvetési rendeletben kell rögzíteni. 
 
4. Egyebek 
 
A többletszolgáltatásokat felül kell vizsgálni az ágazatokon belül és a rendeletek, 
határozatok módosítása szükséges. 
 
A végleges költségvetés elkészítéséig az alábbi faladatokat kell elvégezni: 
 

• Az oktatási intézményeken kívüli intézmények feladatfinanszírozásos tervezési 
módszerére való felkészülés 

 
• Vecsési Egészségügyi Szolgálat önállóan mőködı és gazdálkodó jogkörre való 

átállásának elıkészítése. 
 

• A költségvetés készítésénél az intézményeknek az alapító okirataikban elfogadott 
új szakfeladatrend szerint kell megtervezni a személyi juttatásokat és járulékait, 
valamint a dologi kiadásaikat. 

 
II. A Képviselı-testület felkéri a polgármester útján a jegyzıt, hogy az államháztartásról 

szóló, 1992. évi XXXVIII. tv. 71 § (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek 
feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. tv. 140 § (1) bekezdése a) pontjának elıírása 
szerint készítse el a 2010. évi költségvetés rendelet tervezetét. 
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III. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı által készített költségvetési 
rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71 § (1) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelıen nyújtsa be a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
Határid ı: azonnal 

a rendelet-tervezet benyújtására 2010. február 15. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(13 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen egy tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

273/2009. (XII. 15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének I-IX. havi teljesítésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határid ı: azonnal 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(13 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló …./2009. (…..) rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja azzal a módosítással, hogy a Williams Kép- és 
Hangstúdióval kapcsolatos pont kerüljön ki a rendeltbıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított rendelet elfogadását. 
 
 

25/2009. (XII.18.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 25/2009. (XII.18.) rendeletét a 2010.évi átmeneti gazdálkodásról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Önkormányzat tulajdonszerzésére a VEMED Kft-ben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja 
a határozati javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

274/2009. (XII. 15.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 220/2009. 
(X.20.) határozat 3. pontjában foglalt döntés végrehajtása érdekében a bruttó 
13.500.000,- Ft összegő bérleti díj kifizetését az alábbi feltételekkel teljesíti: 
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a.) az Önkormányzat az egynapos sebészeti ellátást üzemeltetı VEMED Kft-ben a 

jelenlegi 6.000.000,- Ft összegő jegyzett tıke összegét 2.000.000,- Ft-tal 
megemeli, így a társaságban 25 % tulajdonrészt szerez, 

b.) a fennmaradó 11.500.000,- Ft összeget a tıkeemeléssel egyidejőleg tıketartalék 
jogcímén a társaság rendelkezésére bocsátja, 

c.) az Önkormányzat élni kíván azzal a lehetıséggel, hogy az ıt megilletı szavazati 
arányok eltérnek a törzsbetétjétıl, így a 25 %-os törzsbetétet mindenkor egy 
szavazattal meghaladó szavazati joga legyen. 

 
2.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 

okmányok ügyvéd által történı elkészíttetésérıl és cégbírósághoz történı 
benyújtásáról. 

 
Határid ı: azonnal; 

az okmányok elkészíttetésére: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 

(14 igen szavazat, egyhangú) 
 

A képviselık száma 15, Tóth Judit képviselı asszony megérkezett 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és az alábbi módosító javaslatot tette. Lakossági vízdíj 350,- Ft, intézményi 
vízdíj 370,- Ft, közületi vízdíj 370,- Ft. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és a következı vízdíjakat javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
Lakossági díj 362,- Ft, intézményi díj 370,- Ft, közületi díj 390,- Ft.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a következı vízdíjakat 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Lakossági díj 350,- Ft, intézményi díj 370,- Ft, 
közületi díj 370,- Ft.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság álláspontja tehát, hogy a 
2010-es vízdíjak a 2009. évihez képest ne változzanak. 
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Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság által tett módosító indítvány elfogadását. 
 

275/2009. (XII.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2010. január 1-tıl 
az ivóvíz használatáért fizetendı díjak nem változnak.  
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és a következı csatornadíjakat javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
Lakossági díj 195,- Ft, intézményi díj 350,- Ft, közületi díj 640,- Ft.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a következı csatornadíjakat 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Lakossági díj 200,- Ft, intézményi díj 350,- Ft, 
közületi díj 640,- Ft.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és a csatornadíjakat a következık szerint javasolja elfogadásra. Lakossági 
csatornadíj 210,- Ft, intézményi csatornadíj 350,- Ft, közületi csatornadíj 640,- Ft. 
Módosító indítványom, hogy a bizottság javaslatához képest a közületi csatornadíjat 620,- Ft-
ban állapítsuk meg. 
 
Oláh Lászó képviselı: véleményem szerint ez igen komoly emelés, a jelenlegi 185,- Ft-ról 
210,- Ft-ra emelkedne a lakossági csatornadíj. A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslata a 195,- Ft-os csatornadíj még elfogadható. 
 
Pável Béla GYÁVIV Kft. Felügyelı Bizottsági tag:  
A csatornadíj emelését befolyásolja a fıvárosi befogadói díj ára, amit az idei évben még nem 
emeltek, de minimum 7% fölé várható.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel Hanek Gábor módosító indítványának 
megfelelıen a rendelet elfogadását. 
 

26/2009. (XII.18.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 26/2009. (XII.18.) rendeletét a közmőves vízellátás és a közmőves 
csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl 
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szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997. (XII. 31.) Ök. rendelet 
módosításáról. 
 
(12 igen szavazat, 3 tartózkodás) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ….../2009. (…..) számú rendelete megalkotására az 
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıdék nyitvatartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az idei évben a nyári nyitvatartási rendeletet szabályozta a 
Képviselı-testület, most az egész éves általános nyitva-, zárva tartás az önkormányzati 
fenntartású összes óvodára és az egy bölcsıdére. A rendelet mellékletébe már beterveztük a 
nyári zárva tartást, mivel az oktatási törvény szerint errıl a szülıket február 15-ig tájékoztatni 
kell a fenntartónak, illetve az intézményvezetınek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

27/2009. (XII.18.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 27/2009. (XII.18.) rendeletét az önkormányzati fenntartású óvodák 
és bölcsıde nyitvatartási rendjérıl. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII. 30.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést. Véleményem szerint 
nem jó ötlet az iparőzési adó emelése. A környéken mindenhol 2%-os az iparőzési adó, nem 
biztos, hogy azzal nyernénk, ha azonos szinten tartanánk az adókat. Így is sok költség terheli a 
vállalkozásokat. Az APEH március 31-tıl az iparőzési adókat úgymond átveszi. A jelenlegi 
helyzetben az lenne a legcélravezetıbb, ha nem emelnénk. Kéri a testület támogatását. 
 
Liptai Jánosné Adó Osztály vezetıje: jelen pillanatban Vecsésen a vállalkozók java-része csak 
pici hányadában van Vecsésen székhellyel, vagy telephellyel. A fıvárosba fizetik adójuk 
80%-át 2%-os iparőzési adóval, Vecsésen fizetik adójuk 20%-át 1,9%-os iparőzési adóval.  
Jövıre a beszedés az APEH feladata lesz, minden más a hivatalé marad. A bevallásokat ide 
fogják beadni, a feldolgozást mi fogjuk megcsinálni, csak a kész adatokat fogják továbbítani 
az APEH felé. Nem a vállalkozó fogja eldönteni, hogy hogyan, milyen arányban kívánja 
megosztani, hanem az APEH. 
Szükséges az emelés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet módosítás elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a „Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII. 30.) Ök. rendelet 
módosítására” tárgyú elıterjesztés rendeletalkotási javaslatáról 8 igen, 5 ellenszavazat, 2 
tartózkodás szavazattal nem hozott döntést. 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5817. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló beépítési kötelezettség és az ezt biztosító elidegenítési tilalom ingatlan-
nyilvántartásból történı törlésének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Tábori Ferenc, alpolgármester: Veres Gyula 1989 márciusa óta tulajdonosa az 5817. hrsz-ú 
ingatlannak. Az ingatlanon az Önkormányzat javára beépítési kötelezettség és azt 
biztosítandó, elidegenítési tilalom van bejegyezve. Ahhoz, hogy eladhassa az ingatlant, kérné 
az Önkormányzat javára bejegyzettek törlését. Az ügyben megkeresett ügyvéd szakértıi 
véleménye alapján a törléshez hozzájáruló képviselı-testületi döntés jogszerőnek tekinthetı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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276/2009. (XII.15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Veres 

Gyula kérelmének helyt adva hozzájárul a Vecsés 5817. hrsz-ú (természetben a 
Küküll ı u. 11. szám alatti) ingatlanon Vecsés Város Önkormányzatának javára 
bejegyzett beépítési kötelezettség és azt biztosító elidegenítési tilalom ingatlan-
nyilvántartásból történı törléséhez. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt testületi 

döntésrıl értesítse a kérelmezıt, továbbá gondoskodjon a földhivatali eljárás 
megindításáról.  

 
 Határidı: azonnal; 

a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 5 napon belül, 
a földhivatali eljárás megindítására: 2010. január 4. 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a SAP DUO Kft. és Vecsés Város Önkormányzata közötti megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

277/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Vecsés, 4. sz. fıút mellett 

elhelyezkedı Market Central Ferihegy kereskedelmi park közúti kapcsolatainak 
biztosítása érdekében a Vecsés, 6010/1., 6010/2. és 6010/4. helyrajzi számú 
ingatlanokra esı, helyi közútnak minısülı elemeit összességében 16.342.090.-Ft 
könyvszerinti nettó értéken térítésmentesen a South Airport Park Duo Kft.-t ıl 
átveszi az ingatlan-nyilvántartásban történı bejegyzés napjától. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
 Határidı:  azonnal;  

a megállapodás aláírására: a döntést követı 5 napon belül 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

278/2009. (XII.15.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı- és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját jóváhagyja az éves költségvetési 
rendeletben meghatározott mértékig. 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse az 

intézményvezetıt. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs:  Szlahó Csaba  
    polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata által benyújtani kívánt „A térségi közigazgatási és 
közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” címő, „KMOP-2009-4.7.1” 
azonosító jelő pályázathoz történı csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: régiónként egy településnek adnak 1 – 1,5 milliárd forintnyi, 
informatikai fejlesztési támogatást. Az ASP központra igen szigorú feltételek megléte mellett 
lehet pályázni, mi ezeknek a feltételeknek nem felelünk meg. A régióban Budaörs és az 
elıterjesztés kiegészítésében szereplı Érd pályázna, mi csatlakoznánk az általuk beadandó 
pályázati projekthez. Szándéknyilatkozatot kell elküldeni január 5-éig a két településhez.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

279/2009. (XII.15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván a Budaörs Város Önkormányzata, valamint Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „A 
térségi közigazgatási és közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztésére” 
(kódszám: KMOP-2009-4.7.1) benyújtani kívánt pályázathoz. 

 
2. Felkéri a polgármestert a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat aláírására és 

Budaörs Város Önkormányzat, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
részére történı megküldésére. 

 
 Határidı: a határozat megküldésére: 2010. december 18. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2010. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Kistérségi Társulás ránk nézve is kap már évek óta belsı 
ellenırzési normatívát. Az elmúlt években ezt az itteni belsı ellenır valamelyik intézmény 
ellenırzésére fordította, a Kistérségi Társulással volt akkor ı szerzıdéses kapcsolatban. Idén a 
Vecsésre esı normatívát az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának ellenırzésére 
szeretnénk fordítani.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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280/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Monor és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak a 2010. évre vonatkozó 
belsı ellenırzési tervéhez az alábbi javaslatot teszi: 

 
 „Oktatási Intézmények Központi Konyhájának (Vecsés, Tinódi u. 22.) 

szabályszerőségi és pénzügyi ellenırzése 2009-2010 évekre vonatkozóan.  
 
 Fıbb szempontok:  

• a konyha kapacitásának kihasználtsága, 
• a nyersanyagnorma felhasználásának ellenırzése, 
• az étrend összeállítása megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak, 
• a beszerzések szabályszerőségének ellenırzése.” 

 
2. A Képviselı-testület javasolja a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulási Tanácsnak, hogy az 1. pontban foglalt javaslatot építse be a 
Társulás költségvetési szerveinek és tagtelepüléseinek 2010. évi összesített belsı 
ellenırzési tervébe. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa a Monor 

és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács Elnökét. 
 

Határid ı: tájékoztatásra: 2009. december 20. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a FERIHEGY Kft. új terméklogó használatának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Ferihegy Kft-tıl megkerestek, Vecsésen gyártanának kész 
ételeket, konzerveket. Ehhez kérnének engedélyt, hogy használhassák az új logót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 
281/2009. (XII. 15.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi jelképek 

használatáról szóló 3/1993. (I.19.) Ök. rendelet 5. §-a alapján, engedélyezi a 
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FERIHEGY KFT-nek a határozat mellékletét képezı új terméklogó használatát 
termékeiken. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse a FERIHEGY 

KFT. ügyvezetı igazgatóját. 
 
 Határidı: tájékoztatás: 2009. december 21. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba  
    polgármester 
 
(14 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítási villamos-energia szerzıdések megkötésére 2010. január 1-tıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

282/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a város 

közvilágítását biztosító villamos energia beszerzésére vonatkozó Versenypiaci 
Szerzıdést 2010. évre megköti a Budapesti Elektromos Mővek Nyrt.-vel, azzal a 
feltétellel, hogy a polgármester haladéktalanul kezdeményezzen tárgyalásokat az 
energia beszerzéséért fizetendı árra vonatkozóan. 

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, 

karbantartására vonatkozóan az ELMŐ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel köti meg a 
Közvilágítás aktív elem üzemeltetési  szerzıdést (Holdfény üzemeltetési csomaggal).   
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1., 2. pontban foglalt döntések végrehajtása 
érdekében az Önkormányzat nevében a szerzıdéseket írja alá. 

 
Határid ı:  azonnal; a szerzıdések aláírására: a döntést követı 5 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására körforgalom kivitelezéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

283/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Dózsa György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca 
keresztezıdésében megvalósuló körforgalom kivitelezéséhez a 2010. évi 
költségvetésben bruttó 30 millió Ft összegő fedezetet biztosít abban az esetben, 
 ha a beruházás lebonyolítása és kivitelezése érdekében létrehozott konzorcium 
tagjai – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ: 30 millió Ft és a Magyar 
Cemekut 10-15 millió Ft erejéig – is kötelezettséget vállalnak a bekerülési költség 
összegébıl. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetés 

összeállításánál a bekerülési költség elıirányzatának betervezésérıl. 
 
 Határidı:  azonnal; a 2010. évi költségvetés összeállítása 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorcium létrehozásához szükséges 

tárgyalásokat folytassa le. 
 
 Határidı: folyamatos 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az üllıi Nevelési Tanácsadóval kötött szolgáltatási 
szerzıdés meghosszabbításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 



 23 

Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

284/2009. (XII. 15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Üllı Város 
Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelı 
Többcélú Közös Igazgatású Intézménnyel kötött Szolgáltatási Szerzıdés hatályát 
2010. június 15. napjáig meghosszabbítja. 

 
2. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében bruttó 600.000,- Ft. összeget biztosít az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében. 

  
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a Szolgáltatási Szerzıdés önkormányzat 

nevében történı aláírására. 
 

Határid ı: Szolgáltatási Szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül, fedezet 
biztosítására: a 2010. évi költségvetési rendelet készítése 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. napirendi pont: 
A Monori Rendırkapitányság támogatási kérelme „Az internet vonzó, de veszélyes” címő 
kiadvány megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és nem javasolja a támogatás elfogadását, illetve azt a javaslatot tette, hogy 
forduljanak a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítványhoz.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén nem javasolja a támogatás elfogadását. A bizottság indoka az volt, 
hogy szeretné megismerni a kiadványt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság által javasoltakat. 
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285/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Monori 

Rendırkapitányság „Az internet vonzó, de veszélyes” címő kiadvány megjelentetési 
költségeire anyagi támogatást nyújtani nem áll módjában, a polgármester útján 
javasolja a kérelmezınek forduljon támogatásért a Vecsés Közrendjéért, 
Közbiztonságáért Közalapítványhoz. 

 
2. Felkéri a Polgármester urat, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl a kérelmezıt 

értesítse. 
 

Határid ı: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

286/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. A Képviselı-testület a 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
Január 19. 

 

Beszámoló az OMSB 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 

 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetıje 
 

Javaslat intézményvezetıi állásokra pályázatok kiírására 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 polgármester 

Elıkészítésben részt vesz:   Titkárságvezetı 
        Oktatási referens 
 
Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Titkárságvezetı 
 
Javaslat a köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2010. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:   Titkárságvezetı 
 

Február 16. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységérıl a temetı üzemeltetésére vonatkozó 
szerzıdés alapján 
Elıterjesztı: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetıje 
 
Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról  
Elıterjesztı: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Tárnokiné Törı Krisztina 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról /Maglód/ 
Elıterjesztı: Gottl Aranka 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
Elıterjesztı: Goór Karolina 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klub 2009. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagyné Maklaga Erzsébet 

 Klubvezetı 
 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról 
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Elıterjesztı: Alattyányi István 
 TFKB elnöke 

 
Javaslat a szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:  Titkárságvezetı 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

Március 16. 
 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı: Bánné Nagy Eszter 

 Intézményvezetı 
 
A Szociális Bizottság beszámolója a 2009. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 
 
Javaslat a pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık 
beiskolázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
 

Április 20. 
 
Javaslat a 2009. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Kisebbségi önkormányzatok beszámolója a költségvetésükrıl és azok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Tófalvi Mónika 
   NNÖK elnöke 
   Pintér Ferenc 

 CNÖK elnöke 
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Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2009. évben végzett ellenırzések 
tapasztalatairól 
Elıterjesztı: Elekes Mária 
   Belsı ellenır 
 
 
 
Javaslat a városi kitüntetések odaítélésére a 10/1997. (V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 
       Jegyzı 
 
Javaslat kitüntetések odaítélése az egészségügyi és a szociális munka területén a 2/1998. 
(II. 04.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

 Szociális Biz. Elnöke 
 Dr. Fekete Károly 
 Egészségügyi Biz. Elnöke 

Elıkészítésben részt vesz:  Igazgatási Osztály vezetıje 
     
Javaslat kitüntetések odaítélése az oktatás, a kultúra és a sport területén a módosított 
21/1995. (XI. 28.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

  OMSB elnöke 
Elıkészítésben részt vesz: Oktatási referens 
 

Május 18. 
 
Javaslat kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998. (II. 4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:  Titkárságvezetı 
 
Tájékoztató a Rendırség 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Rendırkapitányság vezetıje 

  
Tájékoztató a Tőzoltóság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Tőzoltóság vezetıje 
 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetıje 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
19/1994.(XI.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:   Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 

Június 15. 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Alapítványok 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Alapítványok elnökei 
 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly 

 Egészségügyi Biz. Elnöke 
 
Javaslat az intézményvezetıi pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
 

Július 20. 
 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 

 Pénzügyi Biz. elnöke 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Alattyányi István 

 Gazdasági Bizottság levezetı elnöke 
 
 

Augusztus 
 
SZÜNET 
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Szeptember 21. 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Kis Tóth János 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Doróné Zemmel Katalin 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Központi Konyha 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Nagy László 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János 

 Mg. Biz. elnöke 
 

Október (alakuló ülés) 
 
A polgármester és a képviselık eskütétele 
 
Beszámoló az önkormányzati választásról 
Elıterjesztı: HVB elnöke 
 
A polgármester, alpolgármester/ek illetményének megállapítása 
 
Alpolgármester/ek választása 
 
Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása  
 

November 16. 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
 
 
Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
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Elıterjesztı:  OMSB elnöke 
Elıkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
 

November 25. 
 
Közmeghallgatás 
 

December 21. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójára 
Elıterjesztı:  polgármester 
 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Javaslat a Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı:  polgármester 
 
Javaslat a  2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
           Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Állandó napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı: Szociális Bizottság elnöke 
 
Kérdés 
Interpelláció 
Közérdekő bejelentés 
 
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az elıterjesztések 

határidıben történı elkészíttetésérıl és bizottság elé történı terjesztésérıl. 
 

Határid ı: azonnal, illetve a munkaterv szerint folyamatos 
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Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
   jegyzı 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat Tündérkert Óvoda többletmunkálatainak fedezetére vonatkozóan költségvetésen 
belüli elıirányzatok átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

287/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi 

költségvetés 6.sz. melléklet 1.12.2. során szereplı „Bölcsıde, Toldy Óvoda 
tervezése” költségsorról, bruttó 7.014.000-Ft-ot; az 1.12.9. soron szereplı 
„Ravatalozó tervezése” költségsorról bruttó 1.200.000- Ft-ot, azaz összesen bruttó 
8.214.000-Ft-ot átcsoportosít a Tündérkert Óvoda többletmunkái költségeinek 
fedezetére. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal; a rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. 

február havi rendes ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a megrendelések elkészítésérıl. 
 

Határid ı: azonnal; a megrendelések aláírására: a döntést követı 10 napon 
belül 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

288/2009. (XII. 15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a JAM Ház 

TÁMOP – 3.2.3/08/KMR jelő pályázatához kapcsolódó feltáró elemzés 
elkészítéséért, tanácsadási feladatok elvégzéséért járó megbízási díj összegét a 
költségvetés mőködési céltartalék (7/a. számú melléklet) 1.1.1.2. során szereplı 
400.000 Ft önrész terhére biztosítja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a 
Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal, 

 rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. február havi ülése 
(2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelıs Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy a Szakorvosi 
Rendelıintézetnél létesítendı mozgáskorlátozott parkolókkal kapcsolatos interpellációjára 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy a Halmi utca – 
Kikindai utca keresztezıdésében lévı kátyúval kapcsolatos interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
25. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné képviselı: A Róder Imre utcából kijövet nem lehet látni, se jobbra se balra a 
parkoló autóktól, igen balesetveszélyes. 
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Oláh László képviselı: a Gammel József utca lakói kerestek meg azzal a kéréssel, hogy 
keressünk valamilyen megoldást problémájukra, az utcában nincsen se árok, se járda. Az utca 
egyik felét a lakosok feltöltötték védekezésképpen, ezáltal a csapadékvíz az utca másik 
oldalán lévı ingatlanokhoz folyik.  
 
Az interpellációt a képviselı úr írásban is leadta, amely a jegyzıkönyv melléklete. 
 
Széchenyi utca végén lévı buszmegálló tönkre ment, nincs teteje sem. Ha tudnánk folytatni a 
buszmegállók felújítását, akkor jó lenne, ha ez a buszmegálló lenne az elsı. A felújítást a 
Széchenyi utcában lévı másik buszmegállóval és a CBA elıtti buszmegállóval lehetne 
folytatni. 
 
Javaslom, hogy a kampányok idıszakára mobil kampány felületeket telepítsünk Vecsésen. 
 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
 
Nincs kérdés. 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Tóth Judit képviselı: ezúton tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a Vecsési SZDSZ 
szervezete 2009. december 31-i idıponttal megszőnik, ezen idıponttól kezdve Dr. Gerencsér 
Balázs képviselıtársammal együtt független képviselıként dolgozunk tovább. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tagjai kiosztották az 500 db 
csomagot a rászorulóknak, nagyon nagy megelégedésre, és remélik a jövıben is lesz ilyen. 
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szlahó Csaba polgármester:  
 
Tájházra vonatkozó kérelem 
 
Szlahó Csaba polgármester: a jelenlévıknek megköszönöm a munkát, a Képviselı-testület 
ülését 16 óra 36 perckor befejezte. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester         Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
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