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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 27/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. december 14-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, 
Oláh László, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nagy 
László Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Szarvas Tibor igazgató fıorvos Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, 
Igazgatási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztály 
vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 9 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Czibolya Zoltán képviselı úr és Saska Istvánné képviselı asszony jelezték, hogy egyéb 
elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének …../2010. (…..) önkormányzati rendelete megalkotására a víz- és 
csatornahasználati díjakról” címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 
 

283/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (…..) önkormányzati rendelete 
megalkotására a víz- és csatornahasználati díjakról” címő elıterjesztést leveszi 
napirendjérıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati rendelete megalkotására 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 módosításáról”, a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
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…/2010. (…..) önkormányzati rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet 
módosításáról” és a „Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására” címő 
napirendi pontokat. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

284/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati rendelete 
megalkotására 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 módosításáról”, a „Javaslat 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság 
fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról” 
és a „Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására” címő 
elıterjesztéseket felveszi napirendjei közé. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem, hogy a „Javaslat háziorvosi feladatok ellátásra dr. Jós 
Miklóssal kötött megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésére” címő 
elıterjesztést tárgyaljuk zárt ülés keretében az orvosszerzıdéseknél, így 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 Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…….) 
önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának szervezetérıl és ügyfélfogadási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására 
és csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának felmentésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 
Vecsési Tájékoztató megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2011 megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat betontörmelék útalapba történı hasznosítására, a feldolgozási költség pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolák pedagógiai program módosítási kérelmének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat elızetes kötelezettségvállalásra közcélú foglalkoztatás biztosítása érdekében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására 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 módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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19.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi feladatok ellátására dr. Jós Miklóssal kötött megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
26.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Tóth Mónika háziorvos-jelölttel háziorvosi megbízási szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
27.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Keserő Róza háziorvossal területi ellátási kötelezettséggel járó megbízási 
szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
28.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerzıdések 
megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a fogorvosokkal kötött feladatellátási szerzıdés módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
30.Napirendi pont: 
Diós László és Herr Klára 2220 Vecsés, Zöldfa u. 29/b. szám alatti lakosok fellebbezése a 
Környezetvédelmi Bizottság T/26628-6/2010. számú határozata ellen 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

285/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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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 Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…….) 
önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának szervezetérıl és ügyfélfogadási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására 
és csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának felmentésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 
Vecsési Tájékoztató megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2011 megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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14.Napirendi pont: 
Javaslat betontörmelék útalapba történı hasznosítására, a feldolgozási költség pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolák pedagógiai program módosítási kérelmének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat elızetes kötelezettségvállalásra közcélú foglalkoztatás biztosítása érdekében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására 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 módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi feladatok ellátására dr. Jós Miklóssal kötött megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
26.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Tóth Mónika háziorvos-jelölttel háziorvosi megbízási szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
27.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Keserő Róza háziorvossal területi ellátási kötelezettséggel járó megbízási 
szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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28.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerzıdések 
megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a fogorvosokkal kötött feladatellátási szerzıdés módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
30.Napirendi pont: 
Diós László és Herr Klára 2220 Vecsés, Zöldfa u. 29/b. szám alatti lakosok fellebbezése a 
Környezetvédelmi Bizottság T/26628-6/2010. számú határozata ellen 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: november 25-én Közmeghallgatást tartottunk, amelyen a 
Képviselı-testület nagy többséggel részt vett. Úgy gondolom, hogy a másfél óra alatt aki 
akarta, az elmondhatta, amit szeretett volna. Folyamatban vannak az írásbeli válaszok 
azoknak akik igényelték, de nagyon sok kérdésre helyben válaszoltunk.  
Szeretném tájékoztatni képviselıtársaimat, hogy két héttel ez elıtt az Egyenlı Bánásmód 
Hatóság illetékesei bejárást tartottak, amelyen Jegyzı asszonnyal vettünk részt, illetve a 
MADA illetékesei is jelen voltak. 5 intézménybe látogattunk el, ahol fényképezett a hatóság 
és jegyzıkönyvet is készített, amit azóta már el is küldött nekünk. Megállapítást nyert, hogy 
nem akadálymentesek az intézményeink. Csak olyan intézményben voltunk, ami nem 
akadálymentes, az új intézményeink akadálymentesek, de azokat nem akarták megnézni. 
Várjuk az észrevételeiket, illetve a kötelezéseiket, nem tudjuk még, hogy mi lesz a 
végeredmény. 
A Pro-Régió Ügynökség igazgatójánál jártunk a Városközpont projekttel kapcsolatos 
egyeztetések miatt, illetve kértük ıket, hogy ha egy mód van rá, akkor az elszámolási 
idıszakot próbálják egy kicsit kitolni. 18 hónap a megvalósítási határidı, de ezt reményeink 
szerint lehet módosítani, mert a 2011. szeptemberi határidı nagyon szorosnak tőnik. Kértük, 
hogy legalább év végéig engedjék az elszámolásokat, illetve a projekt lezárását. 
A múlt héten tartották a Stáció Hotelben a bokréta ünnepséget, amelyre mi is meghívást 
kaptunk. Ez az elsı négy csillagos szállodája Vecsésnek, amely most bıvít és az eddigi 30 
szobához még 45 szobát építenek wellness részleggel. Nagy ütemben dolgoznak és jól 
haladnak. 
Meglátogattak minket az UNITEF tervezı cég emberei, akik a MÁV 100 A, vagyis a Vecsés-
Szolnok vasútvonalat újítják fel az ISPA program keretében, ıket bízták meg a tervezésekkel. 
Az itteni érdemi egyeztetéseken a legfontosabb szempont az volt részünkrıl, hogy a 
kisállomás épületét ne akarják lebontani, pedig az ı tervjavaslatukban ez szerepel. A mi 
álláspontunk szerint nem kellene lebontani, hiszen ez egy régi, de jó állapotú épület. A 
közelmúltban ki is lett festve, kívülrıl fel lett újítva, arról nem tehetünk, hogy ık kocsmának 
adták ki. Azt ígérték, hogy megfontolják a javaslatunkat. Ugyanakkor több észrevételt tettünk, 
hogy mi lenne még fontos a városnak. 2012-re jelölték a megvalósítás dátumát, tehát a 
kisállomás és környékének rendbetételét, a P + R programot, a vashíd és a nagyállomás teljes 
felújítását. Kezdeményezzük bizonyos területek önkormányzati kezelésbe való átvételét a 
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felújítási projekt befejezése után, mivel úgy gondoljuk, hogy Vecsés város jobb gazdája 
lehetne ezeknek az épületeknek, mint a MÁV. 
Lakossági kezdeményezésre aláírás győjtésével forgalomlassító eszközök elhelyezésére került 
sor az Aulich utcában és a Budai Nagy Antal utcában. Van, aki meg van elégedve a kitett 
eszközökkel, van aki nincs. A célunk az, hogy lassítsuk a forgalmat, hiszen a Budai Nagy 
Antal utcában igen nagy sebességgel haladtak az autók. 
A Bálint Ágnes Óvoda bıvítési munkálatai megkezdıdtek, errıl az elmúlt hónapban 
döntöttünk. A falak állnak, az aljzatbetonozás megtörtént, most az idıjárás miatt egyenlıre le 
kellett állítani a munkálatokat. 
A pályázatok elıkészítése is folyamatosan zajlik. A városközpont kivitelezési munkálataira 
kiírt pályázatot kilencen vették ki. 
A megújuló energiaforrás témakörében a RETS program keretében Bulgáriában tartottak 
konferenciát, amelyen Práczki Péter és Harazin István urak vettek részt.  
Pest Megye Önkormányzata december 3-án tartotta hagyományos megyenapi ünnepségét a 
megyeháza díjtermében. Ebbıl az alkalomból Pest Megye Közbiztonságáért díjat vehetett át a 
Vecsés Települési Polgárır Egyesület és Média Díjat Kortye Vilmos. Mindkét kitüntetéshez 
gratulálunk.  
 
Pável Béla alpolgármester: a közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg Vecsésen az országos 
junior és a magyar nıi ökölvívó bajnokságot, kettı magyar bajnoknak is örülhettünk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

286/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, az ülés elıtt kiosztásra került. Kinek van 
kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

287/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…….) 
önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának szervezetérıl és ügyfélfogadási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: azért született meg ez a rendelet-tervezet, mert a szervezeti 
egységek társulása és az ügyfélfogadási rend Vecsésen eddig még nem volt rendeletbe 
foglalva. Egyrészt ezt a Képviselı-testületnek mindenképpen rendelet formájában kell 
meghatározni, másrészt az Okmányiroda ügyfélfogadási rendjét hozzáigazítottuk a ház 
ügyfélfogadási rendjéhez, ezáltal az Okmányiroda mostantól kedden 12 óra helyett 16 óráig 
fogad ügyfeleket, csütörtökön pedig 16 óra helyett 12 óráig. A szervezeti felépítésnél pedig 
két változás van. Az Informatika és a Mezıgazdasági Osztály nem önálló szervezeti egység, 
mert 2-2 fı dolgozik mind a kettıben, tehát innentıl nem osztályként mőködnek, de 
tevékenységi körük megmarad, illetve a Vagyongazdálkodási Osztály alól kijött az 
üzemeltetés és a pénzügy, és mindegyik önálló osztály besorolást kapott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 27/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
szervezetérıl és ügyfélfogadási rendjérıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
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28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 28/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. A könyvvizsgáló a rendelettervezetet és 
a kapcsolódó elıterjesztést jogszabályszerőnek és rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte. A 
könyvvizsgálói véleményt valamennyi képviselı részére megküldtük. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

29/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 29/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-IX. havi 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. A könyvvizsgáló véleménye alapján a 
háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza az elıirányzatok idıarányos 
alakulását, a tartalék felhasználását, a költségvetés teljesülésének alakulását. A könyvvizsgáló 
a tájékoztatót számszakilag ellenırizte és megállapította, hogy az a jogszabályi 
követelményeknek megfelel, a tájékoztatót a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a NNÖK is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési 
Alosztály vezetıjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatót? 
 
Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztály vezetıje: nem szeretném 
kiegészíteni, de amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszolok. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel kérdés nincs, ezért szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

288/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

a 7/2010 (II. 26) rendelet 7/b. számú melléklet 1.5.2 soráról 17.769.162 Ft 
támogatást biztosít az Egészségügyi Szolgálat mőködéséhez. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének I-IX. havi teljesítésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgáló az 
Önkormányzat mőködési finanszírozhatóságának megtartása érdekében javasolja a 
feladatellátás felülvizsgálatát, az önként vállalt feladatok visszafogását. Javasolja, hogy a 
feladatellátás minden területén kerüljön érvényesítésre a szigorú és takarékos gazdálkodás 
követelménye, amelyre a 2011. évi költségvetés összeállításánál tekintettel kell lenni.  
A kötelezı feladataink mellett sok az önként vállalt feladatunk, pénzügyi szakemberek óva 
intenek minket a költekezéstıl. Azt mindenképpen szem elıtt kell tartani, hogy az egyik 
legnehezebb gazdasági év elé nézünk, hiszen a válság mostanra érezteti legjobban a hatását a 
saját bevételeink tekintetében. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: az elıterjesztésben nagyon óvatos koncepcióval 
találkoztunk. A bevételek elmaradtak az idei évben várhatóaktól. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság is 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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A Szociális Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
A Sport Bizottság is tárgyalta a koncepciót és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

289/2010. (XII.14.) határozat 
 

I. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján elkészített és az 
államháztartásról szóló, az 1992. évi XXXVIII. tv.70 § - a alapján benyújtott 2011. évi 
költségvetési koncepciót az alábbiak szerint: 

1. A bevételek területén 

2011. 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. 

2. A kiadások területén 
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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 292/2009. ( XII.19.) Kormányrendelet 84-87. 
§ - 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 rendszer mőködik, melynek összegét 
a hivatali szervezet vezetıje a közszolgálati szabályzatban határozza meg, jogszabály 
szerinti minimum összege 193.250 Ft. 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, azt 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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Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. jövı évi prognosztizált üzleti 
terve alapján 2011. évre a Non-profit Kft mőködéséhez további 12.000.000 Ft 
támogatással kell számolni az önkormányzatnak. 

3. Finanszírozási mőveletek 

A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a meglévı 
szerzıdések ismeretében kell tervezni. 

A likviditási egyensúly biztosítása érdekében 2011. októberét követıen 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 2011. évi összege nem lehet kevesebb, mint a 
2010. évi eredeti elıirányzat 50%-a, a szociális célú tartalék mértéke a 2011. 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 2011. évi összege 
a 2010. évi eredeti elıirányzat összegével megegyezıen tervezendı.  

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 2011. évi költségvetés rendelet 
tervezetét. 

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 2011. február 15. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. A CKÖK tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag egyetértését adja. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: törvény írja elı a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát, megtörtént a kerekasztal 
egyeztetés, a Szociális Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a NNÖK is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyetértését adja. 
 
Nagy László Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke: a RKÖK is tárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag egyetértését adja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

290/2010. (XII.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
határozat mellékletét képezı Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

 

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselı-testület 
döntésérıl a Semmelweis Bölcsıde, a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Gondozási Központ, a Kolping Támogató Szolgálat és a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat vezetıit. 

 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra a döntést követı 15 napon belül. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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9.Napirendi pont: 
Javaslat a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására 
és csatlakozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Gyál Város polgármestere 
kezdeményezte, hogy a fıvárossal határos 26 település egy új agglomerációs szövetséget 
hozzon létre, ugyan már van egy, amiben tagok a fıvárosi önkormányzatok is, de ez nem 
váltotta be a hozzá főzött reményeket. Úgy gondolták, meg kellene próbálni újabb szervezetet 
létrehozni. A kiküldött anyag gyakorlatilag a társulás alapító okirata, ebben vannak olyan 
pontok, amelyekkel óvatosan bánnánk. Egyelıre a bizottsági megbeszéléseken az a vélemény 
alakult ki, hogy figyelı álláspontra helyezkedjünk, ne határolódjunk el, teljes szimpátiánk 
mellett egyenlıre várjunk, és a megalakulás után figyeljük mőködésüket. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és ahogy 
polgármester úr is elmondta, több olyan kérdés merült fel az alapító okirat kapcsán, amit úgy 
érzünk, hogy még nem tisztázott, és nem tudjuk, hogy egyáltalán milyen szerepe lenne a 
különbözı településfejlesztési stb. feladatoknak. Ezért azt javaslom, hogy ne utasítsuk el a 
csatlakozást, de járjuk körbe a témát, tisztázzuk az alapító okirat által felmerült kérdéseket. 
Vizsgáljuk meg, hogy ez milyen hatással lehet városunkra, illetve erre a társulásra. Ezért jelen 
pillanatban a Gazdasági Bizottság nem támogatja, hogy társuljunk, hiszen tagjai vagyunk a 
hasonló jellegő Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsnak. Várjuk meg, hogy alakul. A 
BAFT ugyanígy tömöríti az önkormányzatokat, kérdés, hogy a két szervezet hogyan fog 
mőködni egymás mellett. Vannak olyan pontok az alapító okiratban, amire idıt kér a 
bizottság, hogy tisztázni tudjuk. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, 
gyakorlatilag teljesen ugyanarra a megállapításra jutottunk, mint a Gazdasági Bizottság. Az 
ötlet nagyon jó, hogy legyen egy agglomeráció, ami összefogja a Pest környéki településeket, 
hogy bizonyos esetekben kellı hangsúllyal, erıvel tudjunk fellépni, ha valamit szeretnénk 
elérni, akár tömegközlekedés, akár más témákban. De még nem látjuk milyen erıt fog 
képviselni ez a tömörülés, ráadásul van egy másik, ugyanerre a célra létrehozott szervezet, 
aminek már tagja vagyunk. Javaslatunk az lenne, hogy várjunk a csatlakozással, de az ötletet 
támogatjuk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: tehát az az álláspont alakult ki, hogy nem zárkózunk el az új 
társulástól, de várakozó álláspontra helyezkedünk. Ennek megfelelıen szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

291/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy egyelıre 

nem kíván csatlakozni a Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz, 
mivel az önkormányzat tagja a BAFT-nak. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse Gyál Város 

Polgármesterét. 
 
 Határidı: azonnal; 
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az értesítésre: a döntést követı 8 napon belül. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának felmentésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Lakai Istvánné betegségre 
hivatkozva kérte felmentését. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

292/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lakai Istvánné, 

a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján 2011. szeptember 16-i hatállyal felmentéssel 
megszünteti. A Képviselı-testület Lakai Istvánnét a 2011. január 16-tól 2011. 
szeptember 16-ig terjedı idıszakra -8 hónapra- mentesíti a munkavégzési 
kötelezettség alól. 

 

2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi 
okmányok elkészíttetésérıl.  

 
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2010. január 16-tól 2010. július 31-ig terjedı 
idıszakban a Gr. Andrássy Gyula Általános Iskolában az igazgatói teendık ellátása 
a 209/2009.(IX.30.) határozattal elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
foglaltak szerint történik. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki 

a határozat melléklete szerinti felhívással Gróf Andrássy Gyula Általános 
Iskolaigazgatói állásának betöltésére. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlönyökben, 
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
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oldalán, az Önkormányzat internetes oldalán, valamint a Vecsési Tájékoztatóban 
történı megjelentetésérıl. 

 
Határid ı: a munkaügyi okmányok elkészítésére: 2011. 01. 16. 

megjelentetésére történı intézkedésre: 2011. január 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 
Vecsési Tájékoztató megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Szeptembertıl színes formátumban 
jelenik meg a Vecsési Tájékoztató, ami nagyon régi vágya volt a Képviselı-testületnek. A 
visszajelzések is azt igazolják, hogy az újság elınyére változott. Viszont ez a megjelentetés 
némi többletköltséggel jár, ezért kellene további támogatást adnunk a Közalapítványnak. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az „A” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
az „A” határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és az „A” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

293/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7/b. melléklete 1.5.9. során 990.000,- Ft 
összegő támogatást nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 
„Vecsési Tájékoztató” 2010 november és december havi számának 
megjelentetéséhez, amely összeggel 2011. január 30-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
elıterjesztés Képviselı-testület elé történı benyújtásáról. 

 
 Határidı: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 3 napon belül, 
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a rendelettervezet benyújtására: 2011. február havi ülése (2010. IV. 
negyedévi módosítás) 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2011 megjelentetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Véleményem szerint a Vecsési 
Kalendárium egy kortörténeti dokumentum, amelyben mindenki kap lehetıséget arra, hogy 
leírja az elızı évben történt eseményeket. Évek múlva is jó elıvenni a kiadványokat, 
visszatekintve vele a múltra, ezért fontosnak tartom a megjelentetését.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az „A” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. Felmerült még az a kérdés, hogy esetleg ne 500, hanem 700 példányban jelenjen 
meg a Kalendárium, de mivel nincs rá anyagi keret, ezért az OB elfogadta, hogy 500 példány 
készüljön. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással nem tudott döntést hozni a témában. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek hozzászólása. 
Mivel hozzászólás nincs, ezért a javaslatom az lenne, hogy adjuk ki, és támogassuk a 
megfelelı összeggel a Kalendárium megjelenését. 
Szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

294/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7/b. melléklete 1.5.9. során 1.500.000,- 
Ft összegő támogatást nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 
„Vecsési Kalendárium 2011” megjelentetéséhez, amely összeggel 2011. január 30-
ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
elıterjesztés Képviselı-testület elé történı benyújtásáról. 

 
 Határidı: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 3 napon belül, 
a rendelettervezet benyújtására: 2011. február havi ülése (2010. IV. 
negyedévi módosítás) 



 20 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat többlettámogatás odaítélésére a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és az „A” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselı-
testületnek. Amikor a 2010. évi költségvetésünket elfogadtuk, akkor a korábbiakhoz képest 
egy jóval szerényebb keretet tudtunk biztosítani a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítványnak. A jelenlegi kérelemben szereplı 1.000.000,- Ft-ra azért lenne szükségük, 
mert az elıttük álló 3 hónap mőködését biztosítaniuk kell, ráadásul az ünnep közeledtével 
november közepétıl december végéig megerısített járırszolgálatot üzemeltetnek, tehát 
minden éjjel 2 járırautó járja a várost, ezáltal az üzemanyagköltségük is sokkal magasabb.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
az „A” határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

295/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7/b. melléklete 1.5.9. sora terhére 
1.000.000,- Ft összegő támogatást nyújt a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére mőködésének biztosítására. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
elıterjesztés Képviselı-testület elé történı benyújtásáról. 

 
 Határidı: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 3 napon belül, 
a rendelettervezet benyújtására: 2011. február havi ülése (2010. IV. 
negyedévi módosítás) 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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14.Napirendi pont: 
Javaslat betontörmelék útalapba történı hasznosítására, a feldolgozási költség pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a T & A Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. csinálta annak idején a 
10.000 m3 sínkı kirostálását, átválogatását és végül hasznosítható állapotba hozatalát, amit 
ingyen kaptunk a COLAS csoporttól, aki a vágányfelújításokat végezte, illetve azok alapzatát 
kitermelte. Gyakorlatilag ez majdnem 9 utcának az alapját biztosította, ráadásul ez a bazalt az 
egyik legjobb útalap. Most pedig arról lenne szó, hogy az elmúlt években a különbözı 
útépítések és járdaépítések során felhalmozódott betontörmeléket is újra kellene 
hasznosítanunk. Ez duplán is jó lenne, mert ha elvisszük a szemétbányába, akkor nagyon 
sokba kerül és nincs útalapba való anyagunk, ha pedig ezen az áron, amit ajánlanak 
újrahasznosítjuk, illetve képzıdik egy útalapba való anyagunk, akkor ezt nem kell 
megvásárolni. Ennek a 2.220 m3 útalapba való anyagnak az átválogatása és rostálása 
3.000.000,- Ft. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

296/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a város 

területén az út-, járda-, és egyéb építési munkálatokból kitermelt 2.200 m³ 
mennyiségő betontörmelék útalap-betonırleménnyé történı feldolgozásához 
2.640.000.-Ft összegő pénzügyi fedezetet biztosít a 2010. évi költségvetés 7/b. sz. 
melléklet 1.5.9. költségsora terhére. 
A feldolgozandó betontörmelék az önkormányzati tulajdonú 0165/2. helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan területén került lerakásra. 

 
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. IV. negyedévi 
rendeletmódosítása 
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Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

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

gondoskodjon a feldolgozási munkára vonatkozó megrendelés elkészítésérıl, 
valamint a T & A Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a vállalkozási szerzıdést 
írja alá. 

 
Határid ı: azonnal; a megrendelés és a szerzıdéskötés aláírására: a döntést 

követı 10 napon belül 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolák pedagógiai program módosítási kérelmének engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az általános iskolákban a második évfolyam 
végétıl lehetıvé válik, hogy szöveges értékelés helyett újra osztályzatot kaphassanak a 
tanulók. Szeretnének is élni ezzel a lehetıséggel az oktatási intézményeink, ezért az Oktatási 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a nemzetiségi intézmények 
tekintetében a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az elıterjesztést és egyetértését 
adja a javaslathoz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

297/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete élve a 2010. évi LXXI. törvény 

5.§ (2) bekezdésében biztosított jogával úgy dönt, hogy a fenntartásában mőködı 
négy általános iskola vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXI. törvényt 
módosító 2010. évi LXXI. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint módosított, 
majd a nevelıtestület által elfogadott pedagógiai program módosítás tekintetében 
hozzájárul a pedagógiai programok jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános 
elıírások alkalmazásától való eltéréshez, melynek értelmében a tanulók 
teljesítményének értékelését érintı pedagógiai program módosítás fenntartói 
jóváhagyás nélkül érvényessé válik. 

 
2. Az általános iskolák 1. pontban foglaltak szerint módosított pedagógiai programja 

csak a tanulók teljesítményének értékelésére vonatkozó változásokat tartalmazhatja, 



 23 

más módosításra, többlet feladat beemelésére nem kerülhet sor, többlet költségvetési 
igény a módosítás következtében nem léphet fel.  

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

döntésérıl értesítse az érintett oktatási intézmények vezetıit. 
 
4. A Képviselı-testület a Polgármester útján felkéri az általános iskolák igazgatóit, 

hogy a nevelıtestület által jóváhagyott, a pedagógiai programok 1. pont szerint 
módosított vonatkozó részét 2011. január 15-ig küldjék meg a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztályára. 

 
Határid ı: azonnal, az értesítésre: a döntést követı 8 napon belül, 

a pedagógiai programok módosított tartalmának beküldésére: 2011. 
január 15. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság is 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

298/2010. (XII.14.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  
 

Január 18. 
 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetıje 
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Javaslat a köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2011. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:   Titkárságvezetı 
 
Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:  Képviselıi referens 
 

Február 15. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Gazdasági Program elfogadása 
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: Mayerné Lénárd Aranka 

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

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klub 2010. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagyné Maklaga Erzsébet 

 Klubvezetı 
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Javaslat a VETÜSZ Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

Március 22. 
 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı: Bánné Nagy Eszter 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a fıépítész 2010. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szinai János 

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

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

 polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
 

Április 19. 
 
Javaslat a 2010. 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 

 CKÖK elnöke 
 Nagy László 
 RKÖK 
 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2010. évben végzett ellenırzések 
tapasztalatairól 
Elıterjesztı: Elekes Mária 
   Belsı ellenır 
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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 
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 

  Oktatási Bizottság elnöke 
Elıkészítésben részt vesz: Oktatási referens 
 

Május 24. 
 
Beszámoló a Rendırség 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Rendırkapitányság vezetıje 

  
Tájékoztató a Tőzoltóság 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Tőzoltóság vezetıje 
 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 
 

Javaslat a VETÜSZ Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

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

 polgármester 
 
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 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
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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 
 
Javaslat kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998. (II. 4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:  Titkárságvezetı 
 

Június 21. 
 
Közalapítványok 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Alapítványok elnökei 
 
Javaslat igazgatási szünetrıl szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

Július 26. 
 

Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról (pénzügyi) 

Elıterjesztı: Pereginé Vodila Terézia 
 Intézményvezetı 

 

Beszámoló a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról (pénzügyi) 

Elıterjesztı: Tárnokiné Törı Krisztina 
 Intézményvezetı 

 

Beszámoló a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról (Maglód) (pénzügyi) 

Elıterjesztı: Mayerné Lénárd Aranka 
 Intézményvezetı 

 

Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ munkájáról (pénzügyi) 

Elıterjesztı: Goór Karolina 
 Intézményvezetı 

 
Augusztus 

 
SZÜNET 

 
Szeptember 20. 

 
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 



 28 

 Polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Kis Tóth János 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Vadászi Istvánné 

 Mb. igazgató 
 

Október 18. 
 
Javaslat a rendırséggel kötött, önkormányzati státusz biztosítására vonatkozó 
együttmőködési megállapodás meghosszabbítására  
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
Beszámoló a Központi Konyha 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Nagy László 

 Intézményvezetı 
 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság  munkájáról 
Elıterjesztı: Oláh László 

 Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság  munkájáról 
Elıterjesztı: Alattyányi István 

 Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 
 

Beszámoló a Sport Bizottság munkájáról 
Elıterjesztı: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság elnöke 
 
Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság  munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Beszámoló az Oktatási Bizottság  munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 Oktatási Bizottság elnöke 
 

November 22. 
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Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Elıterjesztı:  dr. Lugosi Mária 

  Oktatási Bizottság elnöke 
Elıkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
 

November 24. 
 
Közmeghallgatás 

December 20. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztályvezetı 
        Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztályvezetı 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
 
Javaslat a Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
 
Javaslat a  2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 

  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: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szalhó Csaba 

 polgármester 
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Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 
 
Kérdés 
Interpelláció 
Közérdekő bejelentés 
 
 
2. A Képviselı-testület polgármester útján felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az 

elıterjesztések határidıben történı elkészíttetésérıl és bizottság elé történı 
terjesztésérıl. 
 
Határid ı: azonnal, illetve a munkaterv szerint folyamatos 
Felelıs:    Mohainé Jakab Anikó 

                  Jegyzı 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat elızetes kötelezettségvállalásra közcélú foglalkoztatás biztosítása érdekében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Sajnos egy olyan átmeneti 
helyzet adódott, amely 50 ember megélhetését veszélyezteti, ha ezt az összeget nem 
biztosítjuk, hiszen itt a közcélú munkán többnyire olyan emberek dolgoznak, akik elıtt sok 
lehetıség nem nyílik, ha mi megszüntetjük ezt a munkalehetıséget. Egyébként praktikus okai 
is vannak, hiszen ık az intézményekben, illetve közterületeken végeznek munkát, és vannak 
közöttük olyan szakemberek, akikre rá lehet bízni szakmunkát is. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

299/2010. (XII.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal, 

hogy 2011. január 1-tıl 2011. február 28-ig tartó idıszakban közfoglalkoztatásra 
70%-os mértékő támogatás mellett. 

 
2. A képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében bruttó 3 millió Ft összeget biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében. 
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Határid ı: azonnal, a fedezet biztosítására: a 2011. évi költségvetési rendelet 
megalkotása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására 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 módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság több lépcsıben tárgyalta az 
elıterjesztést. Több ajánlatot is elıvettünk a bizottsági ülésen és többséggel arra a 
megállapításra jutottunk, hogy az emeléseket nem tudjuk elfogadni, tehát a Pénzügyi 
Bizottság emelést nem szavazott meg. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a 
lakossági vízdíjat 350 Ft-ról 370 Ft-ra emeljük, a közületi és az intézményi vízdíjat pedig 
változatlanul hagyjuk. Azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy két éve nem 
emelt a lakosságnak vízdíjat az Önkormányzat, az emelés mértéke még az inflációs rátát sem 
éri el. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a fıvárosi önkormányzat 20 %-os díjtétel emelést 
tervez, ez azt jelenti, hogy a Vecsésrıl elfolyó víz, illetve szennyvíz befogadásának díját 
emeli. Tudjuk azt, hogy van a költségvetésünkben egy 810 millió forintos kötelezettségünk a 
következı évre, ezért nem mindegy, hogy az Önkormányzat milyen dotációt vállal bizonyos 
területeken, ezt is mérlegelnünk kell. Ugyanakkor az is fontos, hogy a víz- és 
csatornahálózatot fenn is kell tartanunk. Mindezek figyelembevételével a 20 Ft-os emelés azt 
gondolom teljesen elfogadható. A Gazdasági Bizottság ezt egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság szintén a 
lakossági vízdíjat emelné 20 Ft-tal 370 Ft-ra, a közületi és az intézményi vízdíjat pedig 
hagyná egységesen 370 Ft-on. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: azt nem mondtam még el, hogy a lakossági 
vízdíjat két éve nem emeltük, viszont a közületi és intézményi vízdíjat tavaly emeltük. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az nagyon fontos, hogy két éve gyakorlatilag nem volt emelés, 
most harmadik éven kívánunk emelni, ez 5,7 %-os emelés, három év alatt ez nem túl magas, 
még az infláció mértékét sem éri el. 
 
Szabó Attila képviselı: részemrıl semmiféleképpen nem javaslom most az emelést, mert az 
emberek tőrıképességét is nézni kell. Budapesten a víz díja 228 Ft, ami a világon a második 
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legmagasabb, ellentétben Vecséssel, ahol majdnem a duplája. Ezeket figyelembe véve, plusz a 
lakosság tőrıképességét én semmiképpen nem javasolnék emelést a vízdíjjal kapcsolatban. 
Egyébként azt az információt kaptam, hogy nálunk a vízdíj ellátása 28 millió forinttal 
nyereséges az ellátónak. 
 
Pável Béla alpolgármester: egyetértek a Gazdasági Bizottság döntésével, ugyanis azt tudnunk 
kell, hogy azért ilyen magas a vízdíj, mert próbáljuk ösztönözni a lakosságot, hogy a 
csatornára kössön rá. A csatorna díja viszont rendkívül alacsony Vecsésen, ezzel 
kompenzáltuk a csatornarákötést. Ez eredményes is, mert az 500 ezer m3 évi 
csatornabefogadástól 770 ezer m3-re emelkedett a csatorna befogadó mennyisége, majdnem 
utolértük már a szennyvíz befogadásunkat. Tehát igenis eredményes és jó ötlet volt, hogy 
alacsonyan próbáljuk tartani a csatornadíjat és a vízdíjat ezzel szemben magasabban. Kb. 1-2 
év, és gyakorlatilag utolérjük magunkat. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: kaptunk a GYÁVIV-tól egy táblázatot, amiben ık 
javaslatot tettek az emelésre. Ebben van egy olyan érdekes adat, hogy a víz tervezett 
önköltségi ára 226,33 Ft, mi 370 Ft-ot szeretnénk kérni a lakosoktól ezért cserébe. Igaz, hogy 
a csatorna 378 Ft és mi 240 Ft-ot szeretnénk a lakosoktól elkérni. Ha a víznél 150 Ft 
differencia van az önköltség és a befizetendı díj között, akkor inkább a vizet hagyjuk ott, és 
csak a csatornát emeljük, mert aki rákötött a csatornára, az már úgysem tér vissza az 
emésztıhöz. 
A víz és csatornadíj összesen a lakosság részére 762,5 Ft lesz köbméterenként. A lakosság 
részére az Áfa nem visszaigényelhetı, míg a közület vissza tudja pörgetni a számlák áfáit, 
tehát nekik nem lesz az a 25 % rajta, viszont a lakosságra lecsapódik minden 1,25-tel emelve. 
Itt most a lakosságot megterheljük azzal, hogy 50 Ft+Áfával emelünk. A Szociális Bizottság 
elıtt rengeteg olyan kérelem van, amelyben a lakosok segélyt kérnek, mert nem tudják fizetni 
a közmődíjakat. Azt javaslom, hogy a vízhez ne nyúljunk, a csatornánál el tudom fogadni a 30 
Ft-os emelést. 
 
Pável Béla alpolgármester: ugyanezt a táblát nézve a csatornadíj 210 Ft, a fıvárosi 
önkormányzat 272,2 Ft-ért fogadja be. Az itteni differencia nagyobb, mint a víznél. Ehhez 
még hozzájön a szennyvíz összegyőjtése, elektromos árammal való beküldése Budapestre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottság állásfoglalását teszem fel szavazásra, mely 
a lakossági vízdíj 370 Ft-ra emelését tartalmazza, a közületi és az intézményi vízdíj pedig 
változatlan marad. 
 

30/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 30/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét 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 módosításáról. 
 
(6 igen szavazat, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás) 
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19.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: két éve a lakossági csatornadíjon sem változtattunk, 
mesterségesen alacsonyan lett tartva, hogy minél nagyobb legyen a rákötési kedv. A rákötési 
kedvet meg kellett azzal is szorgalmazni, hogy ellenırzéseket tartott a GYÁVIV Kft. 
elsısorban a bekötött, de be nem jelentett rákötık miatt, illetve a csatornába az esıvizet 
bekötık miatt. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
szintén több árajánlat, illetve összeg merült fel. Nem tudtunk szintén dőlıre jutni, végül abban 
állapodtunk meg, hogy maradjanak az idei árak. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság a lakossági 
csatornadíjat nettó 210 Ft-ról 240 Ft-ra javasolja emelni, az intézményi és közületi 
csatornadíjakat nem változtatná. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és amit az elıbb a vízdíjnál elmondtam, ugyanúgy érvényes a csatornadíjra. 
Ezen gondolatok mentén a Gazdasági Bizottság a lakossági csatornadíjra nettó 240 Ft-ot, 
közületire 620 Ft-ot, és intézményire 350 Ft-ot javasolt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: összehasonlították a régió újságban a környékbeli települések és 
Vecsés víz- és csatornadíjait, a középmezınytıl följebb vagyunk, jól szerepelünk, ahhoz 
képest, hogy az elıbb hallhattuk, hogy a világon mindenhol sokkal olcsóbb a víz. Londonban 
nincs is vízdíj, ott viszont más drága, tehát ezt így nehéz összehasonlítani. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: amikor a költségvetést fogjuk tárgyalni, akkor 
majd várjuk minden képviselı javaslatát, hiszen valószínőleg ugyanúgy mint a tavalyi évben, 
idén is szembesülni fogunk azzal, hogy jelentıs hiányt kell ledolgoznunk a bevételek 
növelésével és a kiadások csökkentésével. Ezért fontos, hogy racionálisan, de persze szociális 
érzékenységet is figyelembe véve hozzuk meg döntéseinket. 
 
Szlahó Csaba polgármester: gyakorlatilag 2 éve nem emeltünk, és szeretném mindenki 
figyelmébe ajánlani, hogy vadonatúj szolgáltató házat építettünk, amely Vecsés Város 
tulajdona lesz. Ennek a terhét évrıl-évre visszük magunkkal, amíg az összeg le nem 
nullázódik. Az eszközök fejlesztésére, karbantartására komoly összeget kell fordítani. Nem 
hagyhatjuk, hogy leamortizálódjanak és teljesen elavuljanak a gépek, eszközök. Nagy 
esızések esetén még mindig vannak problémáink, de egyre kevesebb. Ez azért van, mert 
nagyon komoly összegeket fordítanak arra, hogy a szivattyúk normálisan mőködjenek, hogy 
egyre kevesebbszer öntsön ki a szennyvíz. Van olyan probléma, amit nagyon nehéz 
megoldani, de Vecsésen gyakorlatilag a csatornahálózat mőködése egyenlıre nagyon 
kielégítı, látszik, hogy karban van tartva. Ha probléma van a GYÁVIV 10 m3-es autókat 
rendel és pillanatok alatt a helyszínen van és szivattyúz, ez mind pénzbe kerül. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azt megértem, hogy az intézményeknél most nem 
szeretnénk emelni víz- és csatornadíjat, mert az a nagy költségvetésbıl érzékenyen érintene 
bennünket, de nem tartom jónak, hogy csak a lakosságra akarjuk rátestálni az összes víz-, 
illetve csatornaterhet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: eddig csak a közületeknek és az intézményeknek emeltünk, a 
lakosságnak nem. 
 
A Gazdasági Bizottság javaslatát szeretném feltenni szavazásra, amely szerint a lakossági 
csatornadíjat 240 Ft-ra emeljük, az intézményit, közületit változatlanul hagyjuk. 
 

31/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 31/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság 
fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról. 
 
(7 igen szavazat, 2 nem szavazat) 
 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az elıterjesztés kiküldésre került, de az ülés elıtt kiosztottunk 
egy módosító indítványt, amelyben a tegnapi bizottsági véleményeket győjtöttük össze. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a bizottságok tárgyalták, és az ı véleményük, javaslatuk alapján 
Jegyzı asszony összegyúrta egy módosító javaslattá, de szeretném felkérni az érintett 
bizottságok elnökeit, mondják el mire jutottak. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és a 
kiegészítésben szereplı módosításokkal 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. Bérleti díjat javasolunk, illetve a két közjegyzı egy irodát felváltva 
használjon. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta és azt 
javasolja, hogy ne kerüljön kialakításra külön helyiség több mint 2 millió forintért, hanem 
ketten elférnek abban az 1 irodában. Viszont a Gazdasági Bizottság nem állapított meg bérleti 
díjat csak rezsi költséget. Azt javasolnám a Képviselı-testületnek, hogy ne állapítsunk meg 
bérleti díjat, már csak azért sem, mert ısszel volt elıttünk az egyik közjegyzı bérleti 
szerzıdése, mivel lejárt neki, a bérleti szerzıdést meghosszabbítottuk 2 évre azokkal a 
paraméterekkel, amirıl az elızı szerzıdése is szólt, és abban azt mondtuk, hogy ne fizessen 
bérleti díjat, ezt egyhangúlag elfogadta a Képviselı-testület. Ez elég érdekes szituáció lenne, 
hogy három hónap múlva változtatnánk rajta. Szerintem az lenne az egyszerőbb, ha nem 
kérnénk bérleti díjat, csak a rezsit. 
 
Szabó Attila képviselı: 3 hónappal ez elıtt a régi Képviselı-testület hozta a döntést. Ha az 
Országgyőlésben is így zajlana, és a mostani Kormány folytatná, amit az elızı Kormány 
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csinált, akkor elég nagy káosz lenne. Mivel egy vállalkozásról beszélünk, ezért mindenképpen 
javaslom, hogy számoljunk fel bérleti díjat.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: azt vegyük figyelembe, hogy ez a 
Képviselı-testület Szabó Attila képviselı úr kivételével ugyanazokból az emberekbıl áll, 
mint az elızı testület, ugyanaz a 10 ember akkor igent mondott arra, hogy ne fizessen bérleti 
díjat a közjegyzı. Nem rossz felvetés a bérleti díj, de ne most, erre majd a késıbbiekben 
térjünk vissza. 
 
Szlahó Csaba polgármester: négy évvel ezelıtt célul tőztük ki, hogy bıvítjük a helyben 
elérhetı szolgáltatások körét. Ennek érdekében tárgyalásokat folytattunk a monori 
közjegyzıvel. Hosszú és nehézkes egyeztetések árán, ingyen irodát felajánlva sikerült 
elérnünk, hogy Vecsésen is rendeljen Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix. Azért paprikázódott 
fel a hangulat a Pénzügyi Bizottság ülésén, mert elmondtam, hogy Jegyzı asszonnyal ketten 
elmentünk aláírási címpéldányért, és annak ellenére, hogy nem fizet bérleti díjat, se rezsidíjat, 
szemrebbenés nélkül kiszámlázott egy szép összeget. Ettıl függetlenül úgy gondolom, ha a 
gyámügyi kérdésekre és örökösödési kérdésekre gondolunk, akkor sok idısnek nagyon jó, 
hogy nem kell Monorra elmenni, hanem helyben meg tudják oldani. Egyetértve a Gazdasági 
Bizottság elnökének véleményével, ha 3 hónappal ez elıtt azt mondtuk, hogy nem szedünk 
bérleti díjat, akkor most decemberben ezen ne változtassunk. Térjünk erre vissza két év 
múlva, amikor lejár a szerzıdés. 
 
Szabó Attila képviselı: akkor ennyi erıvel, azok a vállalkozók, akik az önkormányzat 
tulajdonában lévı helyiségekben vannak, akkor azok se fizessenek bérleti díjat. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azt sajnálom, hogy 3 hónappal ezelıtt nem tárgyaltuk 
alaposan a bérleti szerzıdést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a kiosztott módosító indítványt, amely 
szerint bérleti díjat nem kér egyenlıre az Önkormányzat, de egy irodát kell megosztania a két 
közjegyzınek, nem csinálhatnak átalakítást, leválasztást. 
 

300/2010. (XII.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 189/2010. (IX. 14.) határozat 1. 
pontját visszavonja, s helyébe az alábbi 1.) pont lép: 
 
„ 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fı út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 
helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterülető, elıtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 
dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika közjegyzık részére bérbeadásra kerüljenek 
2011. január 1-tıl 2 éves idıtartamra. 
 
A rezsi összege a bérlık részére 50 – 50 %-ban kerüljön kiszámlázásra a két közjegyzı 
részére. 
 
Határid ı: azonnal; a bérleti szerzıdés módosítására, illetve új szerzıdés 

megkötésére: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(7 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Nincs interpelláció. 
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs kérdés. 
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: december 19-én, vasárnap 16 órától lesz a Polgármesteri Hivatal 
elıtt a „Mindenki karácsonya”. Új elemmel gazdagodik a rendezvény, 2-3 olyan stand lesz, 
ahol pénzért különbözı dolgokhoz lehet hozzájutni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: december 17-én, pénteken 13 órától tartjuk a Polgármesteri 
Hivatal karácsonyi ünnepségét, amelyre minden képviselıtársamat szeretettel várjuk. Ezen a 
napon délután nincs ügyfélfogadás. 
2011. január 18-án lesz a Képviselı-testület soron következı ülése, elképzelhetı, hogy elıtte 
rendkívüli ülést is kell tartani. 
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Képviselı-testület korábbi döntése alapján a két ünnep között 
zárva tart a Polgármesteri Hivatal, anyakönyvi ügyelet biztosításával. 
 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


