
 1 

Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 13/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. június 22-én (kedden) 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Tábori Ferenc, Dr. Végh Katalin, Vékony Ferenc  
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási Osztályvezetı, Vajda Ágnes 
oktatási referens 
 
Levezetı elnök: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, a hivatal 
dolgozóit. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı jelen 
van. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 

128/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a helyi 
közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére” címő elıterjesztést felveszi napirendjei közé. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
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 
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3. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıi állására kiírt pályázat 
elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
A Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. elıtársasági és 2009. évi egyszerősített 
beszámolóinak elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának 
(SZMSZ) jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. Felügyelı Bizottsági (FB) 
ügyrendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerősítésére vonatkozó pályázat benyújtására 
a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat utólagos hozzájárulása Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő ellen!” 
Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő mentesítési versenyen való 
részvételhez 
Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
15. napirendi pont: 
Javaslat Fejlesztési céltartalék felhasználására a nyári intézményi felújítási munkákra 
vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Temetı kerítés felújítására, a kivitelezés pénzügyi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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17. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Deák F. u. 20. sz. alatti óvoda építésére vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal történı „Üzemeltetési szerzıdés” megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására Vecsés Város településközpont szabályozási tervének 
elkészítéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Interpelláció 
25. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
26. Napirendi pont: 
Kérdés 
27. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
28. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

129/2010. (VI.22.) 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 a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıi állására kiírt pályázat 
elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
A Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. elıtársasági és 2009. évi egyszerősített 
beszámolóinak elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának 
(SZMSZ) jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. Felügyelı Bizottsági (FB) 
ügyrendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerősítésére vonatkozó pályázat benyújtására 
a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat utólagos hozzájárulása Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő ellen!” 
Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő mentesítési versenyen való 
részvételhez 
Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
15. napirendi pont: 
Javaslat Fejlesztési céltartalék felhasználására a nyári intézményi felújítási munkákra 
vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Temetı kerítés felújítására, a kivitelezés pénzügyi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Deák F. u. 20. sz. alatti óvoda építésére vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal történı „Üzemeltetési szerzıdés” megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására Vecsés Város településközpont szabályozási tervének 
elkészítéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. napirendi pont: 
Interpelláció 
25. Napirendi pont: 
Kérdés 
26. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Az 5 utcára vonatkozó útépítési pályázatunk támogatási 
szerzıdése elıkészítés alatt van. A Városközpont pályázatnál a tervellenır és a mőszaki 
ellenır kiválasztására feladtuk a közbeszerzési hirdetményt. A fejlesztési hitel felvételére a 
Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére, a térfigyelırendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárások hirdetményei szintén elıkészítés alatt vannak. Beruházások közül örvendetes dolog, 
hogy elkészült a „parkolj és utazz” felhívás keretében a MÁV állomás környékének 
beruházása. A P+R parkoló mőszaki átadása-átvétele megtörtént. Károly utcai beruházás 
elindult és az idıjárás függvényében halad elıre. A Rákóczi utca szilárd burkolata elkészült a 
járdával együtt. A 2010. június 17-én a Stáció Hotelben megtartottuk a Konzultációs testületi 
ülést, melyre a Vecsésen telephellyel rendelkezı nagyvállalkozók kaptak meghívást. 
Tájékoztattam ıket a város általános gazdasági helyzetérıl, terveinkrıl a beruházásokról, 
pályázatokról.  
A Város területére vonatkozó szúnyogirtásra már kértünk be árajánlatokat a kellemetlenkedı 
rovarokat várhatóan július elején kezdik meg irtani, errıl a lakosságot tájékoztatni fogjuk. A 
június 14-i városi ünnepség rendben lezajlott, a kitüntetéseket átadtuk. Ugyanezen a hétvégén 
a Vecsés Kupa Nemzetközi Fogathajtó verseny is megrendezésre került nagy sikerrel. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: az árvízkárosultak megsegítésére győjtés indult Vecsésen az 
Önkormányzat, a Családsegítı és Gyermekvédelmi Szolgálat együttes szervezésében. A szép 
számban összegyőlt adományt már el is juttattuk két helyre, ahol nagyon örültek neki. Nincs 
vége a győjtésnek, folytatódik bútorok és egyéb használati cikkek felajánlását is várjuk. Azt 
kell még majd megszervezni, hogy olyan helyre kerüljön, ahol szükség van rá. Mindenki 
felajánlását köszönöm. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

130/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: írásban kiküldésre került az anyag, kinek van kérdése, 
hozzászólása az elıterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

131/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıi állására kiírt pályázat 
elbírálására 
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 a jelenlegi 
vezetıt, Tárnokiné Törı Krisztinát javasolja elfogadásra a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetıi teendıinek ellátására és köszönjük az eddigi munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: részt vettem az elıkészítı bizottsági ülésen. A Magyar 
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete megbízottjaként Galambos 
Pál írásban véleményezte a pályázatot, elfogadásra javasolta azt. Tárnokiné Törı Krisztina 
vezetése alatt sok újítás történt ezen a területen, a kistérségi együttmőködésben is sokat 
segített.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

132/2010. (VI.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Tárnokiné 

Törı Krisztinát bízza meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetıi teendıinek ellátásával a 2010. augusztus 1-tıl 2015. július 31-ig 
terjedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetésérıl. 
 

Határid ı: döntést követı 15 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk a vezetıasszonynak.  
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és a beérkezı pályázatok és a meghallgatás alapján a három pályázó közül 
Vadászi Istvánnét javasolja elfogadásra a könyvtári igazgatói állásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel a városközpont pályázaton nyertünk és hamarosan 
mővelıdési központot épít a város, célszerő lenne oda egy vezetıt és egy vezetı helyettest 
kinevezni, ezért a határozati javaslat „D” változatát javaslom elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „D” határozati javaslat elfogadását. 
 

133/2010. (VI.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Róder Imre 

Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 
állás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területén 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összegfüggı egyes kérdések 
rendezésérıl szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. r. szerint új pályázatot ír ki. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vadászi 
Istvánnét bízza meg a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatói teendıinek ellátásával 
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a 2010. augusztus 1-tıl az új pályázati eljárás lefolytatásáig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a 
közmővelıdési és a közgyőjteményi területén foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összegfüggı egyes kérdések rendezésérıl szóló 150/1992.(XI.20.) 
Korm. r. szerint állapítja meg. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 
elkészíttetésérıl. 
 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs:   Szlahó Csaba 

       polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a beszámolót. A Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

134/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
A Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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135/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Egészségügyéért 
Közalapítvány 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

136/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Sportjáért 
Közalapítvány 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

137/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájékoztatásért 
Közalapítvány 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. elıtársasági és 2009. évi egyszerősített 
beszámolóinak elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

138/2010. (VI.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városközpont-fejlesztı Non-
profit Kft. egyszerősített beszámolóit elfogadja az elıtársasági idıszakra vonatkozóan: 

• 0,- Ft mérleg-fıösszeggel 
• 0,- Ft saját tıkével 
• 0,- Ft mérleg szerinti eredménnyel  

valamint a 2009. szeptember 22-tıl 2009. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozóan:  
• 498 000,- Ft mérleg-fıösszeggel 
• 498 000,- Ft saját tıkével 
• -2 000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.  

 
Határid ı: azonnal, a Városközpont-fejlesztı Kft. ügyvezetıjének értesítése: a döntést 
követı 3 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont-fejlesztı Non-profit Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának 
(SZMSZ) jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

139/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Városközpont-fejlesztı 
Non-profit Kft. alapítója úgy dönt, hogy jóváhagyja a Kft. szervezeti és mőködési 
szabályzatát, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal, a Városközpont-fejlesztı Kft. ügyvezetıjének értesítése: a döntést 
követı 3 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. Felügyelı Bizottsági (FB) 
ügyrendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

140/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsés 
Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. Felügyel ı Bizottságának ügyrendjét, 
amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal, a Városközpont-fejlesztı Kft. ügyvezetıjének és FB elnökének 
értesítésére: a jóváhagyást követı 3 napon belül. 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerősítésére vonatkozó pályázat benyújtására 
a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja a 
két határozati javaslatot. A program keretében a felmérést ésszerő az összes intézménynél 
elvégezni. A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint is, ha városközpontban gondolkodunk, 
mindenképpen csináltassuk meg a felmérést az összes intézményre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az egyes határozati javaslat elfogadását. 
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141/2010. (VI.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Környezet és 

Energia Operatív Program keretében az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” (kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B) pályázatra 
Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal épületének 
energetikai korszerősítésére. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetésének fedezetére 
bruttó 600 000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetésben az általános tartalékkeret  
terhére. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésének megfelelıen gondoskodjon 
a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

4.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészíttetésére vonatkozó Megbízási Szerzıdés aláírására Dr. Márkus Gábor 
igazságügyi építész szakértıvel. 

 

5.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati projekt 
költségvetésének elfogadására és az önrész biztosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé történı beterjesztésérıl. 

 
Határid ı:       azonnal; a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 2010.  
           szeptember havi rendes 

                                                                                                  ülése  
 

a Megbízási szerzıdés aláírására: 2010. június 25. 
        az elıterjesztés elıkészíttetésére: 2010. augusztus 15. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a kettes határozati javaslat elfogadását. 
 
 

142/2010. (VI.22.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a RETS 0713R2 
azonosító számú pályázati projekt keretében elkészítteti Vecsés Város geotermális 
energia adottságait és annak hatékony felhasználási lehetıségeit elemzı Átfogó 
Tanulmányt. A tanulmány elkészítésére a Geotermia Expressz mérnöki Tanácsadó 
Iroda Kft.-vel bruttó 3 200 000,- Ft összegben köt szerzıdést. A tanulmány elkészítési 
költségének 5 %-os önrészét tartalmazza a RETS 0713R2 azonosító jelő pályázati 
projekt önrésze. 
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2.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megfelelıen gondoskodjon a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetésére 
vonatkozó Megbízási Szerzıdés aláírására. 

 

Határid ı: a Megbízási Szerzıdés aláírására: 2010. június 25. 

 Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a 
rendelet-tervezetet, törvényi kötelezettségünk e rendelet megalkotása. A rendelet-tervezetben 
összegszerően szerepelnek a Zeneiskola térítési díjai, melyet bonyolult képlet alapján kellett 
kiszámolni. A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság szintén tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

17/2010. (VI.25.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési díjairól és a 
tandíjakról. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat utólagos hozzájárulása Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő ellen!” 
Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő mentesítési versenyen való 
részvételhez 
Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Tavaly is részt vettünk ebben az akcióban, 
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sajnos akkor nem nyertünk. Az akció lényege, hogy a város belterületét parlagfő mentessé 
kell tenni. 4 millió forintot nyerhetünk hozzájárulás nélkül. Ezeket a feladatokat az 
önkormányzat egyébként is teljesíti és végrehajtja. Az utólagos hozzájárulás azért kell, mert a 
pályázatra június 14-ig kellett jelentkezni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

143/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, 
hogy a Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő ellen!” Közhasznú 
Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő-mentesítési versenyen az 
Önkormányzat részt vegyen.  
  
Felelıs: Szlahó Csaba  
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, a parlagfő-mentesítési akció megszervezése és lebonyolítása: a 
felhívásban részletezettek szerint.  
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat Fejlesztési céltartalék felhasználására a nyári intézményi felújítási munkákra 
vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

144/2010. (VI.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26) rendelet 7.b. mellékletének 2.2. során biztosított  
25.000 e Ft Fejlesztési céltartalékból az alábbiakban felsorolt feladatokra átcsoportosít 
összesen bruttó  17 260 e Ft-ot:  

 
      1.   Központi  Konyha: Fızıüstök gázégıinek cseréje 1 330 e Ft 
 

2. Gondozási Központ:      Dolgozók részére öltözıszekrények 230 e Ft, 
                                            Irodabıvítés 520 e Ft 
                                                 

3. Falusi Általános Iskola:     Folyosó lambériázása 240 e Ft 
                                                2 db szivattyú felújítása 410 e Ft 
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4. Petıfi Sándor Ált. Iskola:    
                                                  Konyha felöli bejárati ajtó és a Gimnázium        
                                                  lépcsıházában  4 db kis ablak csere 600 e Ft 
                                                  II. emeleti fiú-lány vizesblokk teljes felújítása 5 800 e Ft  

                                     Főtésrendszer elavult tolózárainak  cseréje 700 e Ft 
 

5. Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola:  
                                      Főtésrendszer berendezéseinek felújítása 1 470 e Ft 
 

6. Halmi téri Ált. Iskola:    Tanári bútor 460 e Ft 
                                             Tanterembe székek - asztalok 530 e Ft 
                                             Főtésrendszer felújítása 2 200 e Ft 
 

7. Falusi Óvoda:  Mosogatógépek  200 e Ft 
 

       8.   Bálint Ágnes Óvoda:   Oldalkerítés készítése 750  e Ft 
                                                   12 db gyerekasztal 200 e Ft 
                                                    Elavult radiátorok cseréje 400 e Ft 
 
       9.  Zeneiskola: Hangszer /harmonika/ 800 e Ft 
 
     10. Vértesi N. u. épület: 46 db radiátor szelep cseréje 420 e Ft  
 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

Felelıs: Szlahó Csaba  polgármester 

Határid ı:  - azonnal, a megrendelések aláírása: a döntést követı 15 napon belül; 

- a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. I. félévi 
rendeletmódosítása  

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Temetı kerítés felújítására, a kivitelezés pénzügyi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: vihar következtében az egyik kriptát rádöntötte a szél a kerítésre 
és az 9 m hosszan kidılt. Nem olcsó a felújítás, utána jártunk, több körben sikerült a jelenlegi 
árat kialkudni.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Gazdasági Bizottság kérése annyi volt, hogy a lebontott 
kerítés a VETÜSZ Kft. telephelyén kerüljön elhelyezésre. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: véleményem szerint a kerítés vasszerkezete minimális javítást 
igényel.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a bizottsági ülésen arról döntöttünk, hogy a lebontott kerítés a VETÜSZ Kft. 
telephelyén kerül deponálásra, megnézik, ha olyan állapotban van, máshol fel lehet majd 
használni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a kerítés felújítása nem olcsóbb.  
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály: megnéztem a kerítést, nagyon rossz állapotban 
van, el van rozsdásodva. Túl nagy távolságra, 10 méterre voltak egymástól az oszlopok, 
bizonyos idı után bármelyik kidılhet. Az új kerítésnél 2,5 méteres szakaszok lesznek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

145/2010. (VI.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felújíttatja a 
Temetı elavult kerítését bruttó 15.353 ezer Ft bekerülési költségen. A kivitelezéshez 
szükséges fedezetet a 2010. évi költségvetés 6. sz. melléklet 1.13.7. során a temetı 
Ecseri úti kerítésének felújítására rendelkezésre álló bruttó 5,4 millió Ft költségsor 
terhére, a 9.953 ezer Ft összegő különbözetbıl pedig 5 millió forintot a 2010. évi 
költségvetés általános tartalékalap terhére, 4.953 ezer forintot a fejlesztési céltartalék 
terhére biztosítja. Az elbontott kerítés a VETÜSZ Kft. telephelyén kerül deponálásra. 

 
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. 

 
        Határidı: azonnal; a rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010.   
  július havi rendes ülése  
   (2010. I. félévi rendeletmódosítás) 
        Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a felújítási munkára vonatkozó megrendelés elkészítésérıl. 
 
          Határidı: azonnal; a megrendelés aláírására: a döntést követı 10 napon  
   belül 
         Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Deák F. u. 20. sz. alatti óvoda építésére vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A 
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Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A városközpontnak a fejlesztése nemsokára 
elindul, a kihelyezett óvodai csoportokat a Deák F. u. 20. sz. alatt létesítendı új épületben kell 
elhelyezni. Mivel a költségvetésben 200 millió forintos fejlesztési hitel lett beállítva, a 
fejlesztési hitelkeret terhére 100 millió forint összeget kellene biztosítani a Deák F. utcai 
Óvoda építésére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: A szülıi igényeknek is próbálunk eleget tenni, nemcsak a 
törvényi kötelezettségeinknek. Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a három csoportot meg kell 
építeni ezt az óvodát. Van egy kiviteli szintő tervünk, beáraztattuk két vállalkozóval, akik 140 
millió forintra számolták ki a körülbelüli bekerülési költséget. Meglátjuk milyen ajánlatok 
jönnek majd be a közbeszerzési eljárás során. 100 millió forintot állítottunk be erre, várjuk a 
vállalkozók által felajánlott közérdekő kötelezettség vállalásokat is.   
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

146/2010. (VI.22.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 
Óvoda bıvítésének kivitelezéséhez szükséges bruttó 100 millió forint összegő  
pénzügyi fedezetet az Önkormányzat  2010. évi  költségvetésének  13. sz. melléklet 
2.8.1. során biztosított 200 millió Ft  fejlesztési hitelkeret terhére biztosítja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a kivitelezı kiválasztására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 
     Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 Határidı: azonnal; a közbeszerzési eljárás megindítására: a döntést   
                         követı 15 napon belül 

 
 (15 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
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 az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: szakfeladat rend változása miatt kell kiegészíteni különbözı 
szakfeladat számokkal a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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147/2010. (VI.22.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2010. július 1. napjával az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
a.) A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 1.pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjának   
 
„Szakfeladatok megnevezése, száma 2009. december 31-ig:” címet követı 
szövegrészt visszavonja. 
 
b.) A „Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-tıl:” címet követı 
szövegrészt az alábbiakkal egészíti ki: 
 
         „522 110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása 
  841 124  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
  841 129  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás  
                                   pénzügyi igazgatás 
  841 169  Máshová nem sorolható egyéb kiegészítı  

    szolgáltatások 
   841 408  Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi 

     igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 
   841 409  Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási  
                                             tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 
   841 908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
   842 421  Közterület rendjének fenntartása 
   889 942  Önkormányzat által nyújtott általános támogatás 
   890 431  Szociális foglalkoztatás munka-, rehabilitáció 

     keretében 
   890 441  Közcélú foglalkoztatás” 
 
 c.) Az Alapító Okirat 14./b. pontjának: 

   „Alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı 
     tevékenységek 2009. december 31-ig:” címet követı szövegrészt 
     visszavonja. 
d.) A „Kisegítı tevékenységek 2010. január 01-tıl:” címet követı  
     szövegrészt az alábbiakkal egészíti ki: 

  
  „681 000  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” 
 
e.) Az Alapító Okirat 14./c. pontjában a 
„Vállalkozási tevékenysége, mértéke 2009. december 31-ig: nincs” szövegrészt 
visszavonja. 
f.) Az Alapító Okirat 14./c. pontjában  a felsorolást az alábbi d) e) 
   pontokkal egészíti ki: 
„ d.) Támogatási célú szakfeladatok 2010. január 01-tıl 

841 906  Finanszírozási mőveletek 
890 301  Civil szervezetek támogatása 

   e.) Technikai szakfeladatok 2010. január 01-tıl 
841 901  Önkormányzatok v. többcélú kistérségi társulások  
               elszámolásai 
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841 907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési  
               szerveikkel” 
 

2.) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Módosító Okiratot és a módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2010. 06.30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2010. 06. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
               polgármester 

 
 (15 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A 
következı napirenddel szorosan összefügg. A szakorvosi rendelı kezelésébe kerülnek a város 
egészségügyi intézményei. A rendelıintézet felelıs ezen intézmények anyagi dolgaiért és az 
állandó karbantartásért. Ennyiben változik a szakorvosi rendelı feladata. A feladat 
elvégzéséhez szükséges anyagi javakat az önkormányzatnak kell biztosítani. Megjegyzem, 
hogy a Dózsa György úti rendelı nagy telken fekszik, ami rendkívül értékes és kihasználatlan.  
A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

148/2010. (VI.22.) határozat 
 

2.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2010. július 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
a.) A 42/2010. (II.23.) határozattal elfogadott Alapító Okirat 9. pontja  
 
  „A költségvetési szerv mőködési köre:” címet követı szövegrészt az alábbiakkal 
egészíti ki: 
    „területi ellátási kötelezettséggel” 

  
 b.) Az Alapító Okirat 12./c. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 

      „ a 14. pontban megjelölt szakmák vonatkozásában jogosult közvetlen 
finanszírozási szerzıdés megkötésére az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.” 

  
2.) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 
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Határid ı: azonnal,  
       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2010. 06.30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2010. 06. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
               polgármester 

 
 (15 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal történı „Üzemeltetési szerzıdés” megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelıintézet Igazgató Fıorvos: az üzemeltetési szerzıdésben 
három módosítást javasolnék. Nem Szakosított Rendelıintézet, hanem Szakorvosi 
Rendelıintézet vagyunk. Az Eötvös utcában a Gyermekorvosi Rendelıt, mint Egészségházat 
említi, nem az a neve, pontosítani kellene. Az ötödik pont negyedik bekezdését javaslom 
kivenni, mivel a takarítási feladatok ellátását a különbözı privatizált rendeléseknél eddig sem 
az Egészségügyi Szolgálat biztosította. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

149/2010. (VI.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálattal kötendı Üzemeltetési Szerzıdést jóváhagyja. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határidı: azonnal; a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül 

 
 (15 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
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 az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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150/2010. (VI.22.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2010. évi II. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
 (15 igen szavazat, egyhangú) 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására Vecsés Város településközpont szabályozási tervének 
elkészítéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elutasította a határozati 
javaslatot. A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
szintén elutasította a határozati javaslatot. A városközpont beruházáshoz nem kell ez a terv. A 
közeljövıben meg kell csináltatnunk, de jelen pillanatban erre nincsen szükségünk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a javaslatot, miszerint ne rendeljük meg a 
szabályozási terv elkészítését 
 

151/2010. (VI.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 66/2010. (III. 23.) és a 67/2010. 
(III.23.) határozatait továbbra is hatályban tartva úgy dönt, hogy a Városközpont 
szabályozási tervére és az ahhoz szükséges tervezési alaptérkép elkészítésére az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében fedezetet nem tud biztosítani. 
 
Határid ı: azonnal, a tervezık értesítésére: a döntést követı 3 napon belül 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat 
megtételére 
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 az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: azért kell a képviselı-testület által kiadott nyilatkozat, mert van 
egy áprilisi együttes rendelet, ami alapján az idei évi normatíva leigényléséhez szükséges az 
elızı évi kifizetésekrıl egy testületi nyilatkozat. Meghatározzák három mondatba mi az 
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aminek a nyilatkozatban benne kell lenni. Mindenképpen testületi döntéshez ragaszkodik a 
Magyar Államkincstár.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

152/2010. (VI.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi közösségi közlekedés 
támogatásáról szóló 33/2010. ( IV. 16. ) KHEM-ÖM együttes rendelet 1. § (3) 
bekezdése alapján a támogatás igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 

1) A Képviselı-testület a helyi közösségi közlekedés mőködtetéséhez a tárgyévet 
megelızı évben (2009. évben ) 22.271 e Ft nettó összegő saját forrásból 
származó, vissza nem térítendı önkormányzati támogatással járult hozzá. 

 
2) A Képviselı-testület a helyi közösségi közlekedést 2010. január 1-jétıl 

december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 

3) A Képviselı-testület az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott 
pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést. 

 
Határid ı: azonnal, 
 a képviselı-testületi határozat megküldésére: a döntést követı 8 

napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
24. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: 2010. június 19-én a Jókai szabadtéri színpadon megrendezésre kerülı 
koncerttel kapcsolatosan kaptam egy lakossági megkeresést. 
 
 Interpellációját felolvasta és írásban leadta, mely a jegyzıkönyv melléklete. 
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint, ha ez így volt, az itt ülık közül mindenki 
elítéli. A Jobbik szervezésében került sor a jótékonysági rendezvényre a Mővelıdési Ház, 
mint városi intézménynek az egyik területén, a Jókai szabadtéri színpadon. Beszélni fogok az 
igazgató úrral, hogy hogyan lehetne az ilyen rendezvényeket szabályozni, ami elég nehéz lesz. 
A problémával egyetértünk, de az engedélyt nem a Képviselı-testület adja.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: véleményem szerint a szervezıknek tudnia kellett, 
hogy a zenekar milyen szövegő zenét játszik. Nem kényszeríthetjük a lakosságot arra, hogy 
ezt végighallgassa. A bejelentınek pedig annyit üzennék, hogy nincs joga ahhoz, hogy 
mindannyiunkat hajnalban négy sms-sel zavarjon, nekünk is van magánéletünk. 
Mindenféleképpen azt gondolom, ha valaki oda engedélyt kapott erre, felelısnek is kell 
lennie. A felelıs a médián keresztülkérjen elnézést a zenekar és a szervezık nevében. 
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25. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselıt, hogy interpellációjára 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: elfogadom. 
 
27. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Lırincz Ferencné képviselı: Mezıgazdasági Bizottsági ülésen volt napirendi pont, miszerint 
egy házaspár telekcserét kért tılünk. A József utcai szennyvízátemelı telep mögött fekszik az 
ingatlan, amit a szennyvíz rendszeresen elönt. Az elıterjesztésbe szó van arról, hogy a 
GYÁVIV tájékoztatása szerint ez az átemelı rendben van. Ha rendben van, miért önti el 
mégis a szennyvíz ezt a területet. Nagyon sok problémájuk volt ebbıl a tulajdonosoknak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Nincs kérdés. 
 
28. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek közérdekő bejelentése van, tegye 
meg. 
 
Nincs közérdekő bejelentés. 
 
29. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek napirendi javaslata van, tegye 
meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Következı Képviselı-testületi ülés 2010. július 27. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
 
 
Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2009. évi beszámolóját. 

 

A 2009. évben összesen 10 millió 550 ezer forint támogatást kapott Alapítványunk – a 

könyvelő adatai szerint.  Ez az eredeti költségvetéstől annyiban tér el, hogy ott 10 millió 700 

ezer forint szerepel összesen, de 150.000 Ft átutalása 2010. év elején történt meg, így a 

könyvelési adatokban a lezárt év adatai szerepelnek. Az önkormányzattól kapott támogatást 

a következők szerint használtuk fel: 7.200.000 Ft – közalapítvány működési költségei, Vecsési 

Tájékoztató megjelentetése, 2.000.000 Ft – Vecsési Tavaszi Fesztivál megrendezése, 

1.500.000 Ft – Vecsési Kalendárium megjelentetése. 

 

Az alapítvány pénzügyi helyzetének fő számait Kovácsné Bajári Ildikó könyvelő által készített 

és mellékelt kivonat alapján elsőként az alapítvány 2008. éves gazdálkodásával 

összehasonlítva az alábbi táblázat mutatja:  

 
 

 2008. év 2009. év 

Induló vagyon:      1 595 e Ft         484 e Ft 

Bevételek összesen    16 735 e Ft     15.814 e Ft 

Kiadások összesen:    17 846 e Ft    15.490 e Ft 

Hiteltartozás: ----------------  

Záró pü. vagyon:          484 e Ft         324 e Ft 

 
 

A következő táblázat mutatja azt, hogy az önkormányzati támogatáshoz az alapítvány 

mennyi saját bevételt tudott szerezni: 

 

 2008. 2009. 

Alapítvány saját 
bevétel (reklám) 
 

   5 234 e Ft    4.344 e Ft 

Önk. támogatás    6 500 e Ft   7.200 e Ft 

 

A táblázat egyértelműen mutatja, hogy látványosan csökkentek a reklámbevételeink. Két 

évre visszamenőleg mintegy évi másfél millió forintos bevétel kieséssel kellett számolnunk, 
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hiszen 2007-ben 5.884 e Ft, 2008-ban 5.234 e Ft, és 2009-ben 4.344 e Ft reklámbevételt 

könyvelhettünk el. A válság okozta anyagi hátrány tehát a tavalyi évben is folytatódott. Az 

Alapítvány esetében ez idáig soha, a 2009-es évben először fordult elő, hogy év végén plusz 

támogatást kellett kérnünk, 900 000 forintot az Önkormányzattól, hogy a közalapítvány 

működése zavartalan lehessen. 

Az előző évek gyakorlatában a  Vecsési Sport, HónapLapozó megjelenését, valamint a Vecsési 

Tükör című kulturális kiadványunkat is főként a reklámbevételek segítségével tudtuk 

megjelentetni. Ez a 2009-es évben nem tudott megvalósulni, a kiadványok mégis 

megjelentek, az Önkormányzat segítő támogatásának köszönhetően.  

Alapítványunk fő tevékenysége továbbra is a Vecsési  Tájékoztató  megjelentetése volt. Az 

újság a 2008. évben  havonta 5000 példányban, 28 oldalon jelent meg. Az anyagi terhek 

ellenére fejlődésként és sikerként értékelhetjük, hogy a 2009-es év októberétől a Vecsési 

Tájékoztató a lakosság számának növekedése és az igények figyelembe vételével 6000 

példányban jelenik meg, valamint továbbra is olvasható a www.vecses.hu honlapon. 

Továbbra is közreműködtünk a Vecsési Tavaszi Fesztivál megrendezésében. Szintén a 

gazdasági helyzetből adódhat, hogy míg 2008. évben 1 millió 125 e Ft adományt tudtunk 

elkönyvelni erre a rendezvényre, 2009-ben csupán 435 ezer forint adományt fogadhattunk 

helyi vállalkozóktól, (az adat a könyvelői beszámoló vállalkozói adomány sorában szerepel), 

valamint anyagilag támogatta közalapítványunk a fesztivál plakátjainak és szórólapjainak 

megjelenését.  

A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány továbbra is fontosnak tartja a Vecsési Kalendárium 

című kiadvány megjelentetését, melyet az önkormányzat a 2009. évben 1 500 000 forinttal 

támogatott. A Kalendárium 1000 példányban jelent meg, 2008. december végén.  

Közalapítványunk folyamatosan tevékenykedik annak érdekében, hogy munkájával, az 

alapítványi lehetőségekkel hozzájárulhasson a város kulturális rendezvényeihez, és egyéb, az 

alapító okiratban szereplő célok megvalósulásához. 

2007-ben Vers- és prózaíró pályázatot írtunk ki és bonyolítottunk le sikerrel, 2008-ban pedig 

közreműködhettünk a Gál István úr által írt Vecsés Díszpolgárai című könyv kiadásában. 

A 2009-évből a vecsési Kisspista Színházzal történt együttműködést emelném ki, többek 

között a Hajléktalan Musical létrejöttéhez adományokat fogadtunk és segítettük a színház 

működését. Tettük ezt nagyon szívesen és nagy lelkesedéssel, hiszen egy igazán színvonalas, 

színházi előadás létrejöttét támogathattuk. A könyvelői beszámoló tartalmazza az adatot, 

2009-es évben 125 e Ft adomány érkezett a színház segítésére. 
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Szomorú esemény is árnyékolta a Közalapítvány életét a 2009. évben: Skribek Zoltán 

képviselő úr halála nagy veszteséget jelent számunkra. Zoltán mindig jelen volt az üléseken, 

és munkájával, ötleteivel segítette a kuratórium tevékenységét. Hiányozni fog nekünk a 

hozzáállása, személyisége.  

 

Ugyan már 2010-ben módosított Alapító Okiratunk szerint, az Alapító önkormányzat 

támogatásával, a kuratórium jelölésével Tábori Ferenc Alpolgármester úr lett új tagja a 

szervezetünknek. Ezúton is köszönöm, hogy vállalta a munkát, és örülünk, hogy 

köszönthetjük a kuratóriumban. 

 

A tragikus esemény juttatta eszembe, és figyelmeztetett arra, hogy eddigi beszámolóimban 

soha nem köszöntem meg a kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagok munkáját. Jó 

csapatmunkával, néha éles vitákkal, de együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk működni, és 

szerintem ez elengedhetetlen egy szervezet életében. Ez az alapja annak, hogy még a 

nehezebb anyagi helyzet ellenére is tudunk felmutatni eredményeket, részesei lehetünk a 

város életének. Köszönettel tartozom tehát tagjainknak (névsorban): Bittner József, Dr. 

Fekete Károly, Katona Csaba, Kis-Tóth János, Vadászi Istvánné, Veres Tibor, valamint az 

ellenőrző bizottság tagjainak: Czeróczki József, László György, Veszprémi Klára munkájáért.  

 

Alapítványunk legnagyobb támogatója 2009. évben is változatlanul az önkormányzat volt, 

amit ezúton köszönünk. 

 

Emellett szeretném megköszönni minden adományozó vállalkozó, magánszemély és civil 

szervezet támogatását, hogy még a nehéz gazdasági helyzet ellenére is segítik 

közalapítványunk működését. 

 

Fentiek, valamint a mellékelt, könyvelő által készített pénzügyi beszámoló alapján kérjük a 

Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány éves beszámolójának szíves elfogadását. 

 

Vecsés, 2010. június 13.  
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Horváthné Gyurcsán Erika 

     kuratóriumi elnök 

 
 
 

BESZÁMOLÓ 
A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2009. évi eredményeirıl 

 
 
2009.01.01. nyitó vagyon                                                                                         484 eFt 
 
BEVÉTELEK: 
      Vecsés Önkormányzat támogatása                                      10.550 eFt 
      Vállalkozói adomány                                                                435 eFt 
      Reklám bevétel                                                                      4.344 eFt 
      Banki kamat bevétel                                                                     1 eFt 
      _____________________________________________________________________ 
      Összes bevétel                                                                     15.330 eFt           15.814 eFt 
 
 
KIADÁSOK: 
     Nyomdai elıkészítés                                                              1.246 eFt 
     Nyomda költség                                                                     5.721 eFt 
     Szerkesztıi díj                                                                        2.917 eFt 
     Terjesztés, reklámjutalék                                                       1.308 eFt 
     Irodaszer, nyomtatvány                                                                7 eFt 
    Üzemanyag költség                                                                   128 eFt 
     Egyéb igénybevett szolgáltatások                                             491 eFt 
                   -könyvelési díj                                                            216 eFt 
                   -posta költség                                                              249 eFt 
    Tavaszi fesztivál                                                                     2.030 eFt 
    Kisspista színház támogatása                                                     125 eFt 
    Bank költség                                                                                 41 eFt 
    Le nem vonható áfa                                                                 1.476 eFt 
   __________________________________________________________ 
   Összes kiadás                                                                         15.490 eFt 
 
Alapítványi vagyon 2009.12.31-én 
 
ALAPÍTVÁNYI VAGYON ÖSSZETÉTELE: 
Állóeszközök:                                           100 eFt 
Pénzügyi eszközök                                   224 eFt 
        -bank            195 eFt 
        -pénztár          29 eFt 
Összesen:                                                  324 eFt  
 
Vecsés, 2010.06.13. 
 
                                                                               Kovácsné Bajári Ildikó 
                                                                                                sk. 
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Elıterjesztés 
 
 
 
 
 
 

A Képviselı-testület 2010. június 22.-i ülésére 
 
 
 

A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009 évi beszámolója. 
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Tisztelt Képviselı Testület! 
 

Alapítványunk 2009 évi gazdálkodásának számadatait a mellékelt kivonat tartalmazza. 
Alapítványunk a vállalt feladatainak ellátásához szükséges költségek fedezésére a korábbi 
évekhez hasonlóan, a Képviselı Testület által megszavazott 6 255 218 forintos keretet 
használta, amelyhez egyéb forrásokból további 873 618 forint bevételt könyvelhettünk el. 
A rendelkezésre álló források nagy részét, a korábbi évekhez hasonlóan, a vecsési rendırırs 
mőködéséhez szükséges a BM által biztosított költségkeret hiánypótlására használtuk fel. E 
tevékenységünk során, mint a mellékelt kivonatból is látható, jelentıs összeget használtunk 
fel a rendırırs diszpécserszolgálatának üzemeltetésére, a rendırség gépjármőparkjának 
fenntartására, üzemeltetésére. A ráfordításnak köszönhetıen a megfelelı közbiztonsághoz 
szükséges rendırségi járırszolgálat zavartalanul megvalósulhatott, és a rendırırs 
gépjármőparkja mőszakilag kifogástalan állapotban volt. 
 
A fent nevezett mőködési támogatások mellett további összegeket fordítottunk a városi 
rendezvények biztosítására, illetve hagyományosan mi finanszíroztuk a rendırséget 
népszerősítı gyermeknapi helikopteres programot is. Ezt az összeget az önkormányzat a 
szokásos módon, közvetlenül fizette ki, ezért az alapítványhoz az ezen összeg levonása után 
fennmaradt része került át a megszavazott támogatási összegnek. 
 
A 2009 évben is megtettük a szükséges ráfordításokat a rendırırs épületének állagmegırzése 
érdekében. Mivel 2010 év elejére egy komolyabb karbantartási és festési munkákból álló 
munkát terveztünk, így 2009-ben csak az elkerülhetetlenül szükséges karbantartásokat 
végeztük el az ırs épületén.  
 
Sajnálatos módon, az önkormányzati támogatáson kívül lakossági, illetve a városunk 
vállalkozóinak a befizetéseibıl származó bevételeink 2009-ben sem tértek vissza a korábbi 
években megszokott szinthez, így ezen forrásokból mindössze 545 043 forint pluszforrást 
könyvelhettünk el. Ez valamivel több mint az elızı évi, de a célunk az, hogy ezt az összeget 
jelentısen emeljük. 
A tárgy évben a munkaügyi központnál bevezetett megszorítások hatására nem volt tovább 
tarható a támogatott státusza rendırségi diszpécserszolgálatot ellát alkalmazottunknak, így 
munkabérterheink növekedtek, illetve a költséghatékonyság szellemében a jogszabályok által 
biztosított cafetéria rendszerben fizettük ki az alkalmazottunknak szánt juttatás egy részét. 
További kiadásaink keletkeztek a városi rendezvények biztosítási költségeibıl is. 
 
Ezúton szeretném megköszönni a Szlahó Csaba Polgármester Úr, valamint a Tisztelt 
Képviselı Testület mind anyagi, mind erkölcsi támogatását, amelyet a vállalt feladataink 
ellátásához nyújtott. 
 
A fentiek, valamint az elıterjesztéshez csatolt pénzügyi beszámoló alapján kérem a Vecsés 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolójának szíves elfogadását. 
 
Vecsés, 2010. június 6. 
 
 
 Csurgó János 
 Elnök 
 sk. 

 
BESZÁMOLÓ 
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A Vecsés Közrendjéért Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról 

 
 
 

 
Bevételek: (forintban) 
                  Vecsési Önkormányzat:                                  6.255.168,- 
                  Pest Megyei Munkaügyi Központ:                    272.162,- 
                  Kamatok:                                                             56.403,- 
                  Szja 1%-os felajánlás:                                         45.053,- 
                  Adományok: 
                                      Vállalkozói:                                   500.000,- 
                 -------------------------------------------------------------------- 
                  Összesen:                                                        7.128.786,- 
 
 
 
Kiadások: (forintban) 
                 Közmunkások bére:                                           531.587,- 
                 Bérközteher:                                                      189.317,- 
                 Étkezési utalványok:                                         528.565,- 
                 Étkezési utalványok közterhei:                         332.956,- 
                 Üdülési csekk:                                                    71.500,- 
                 Rendırırs karbantartási munkálatai:                210.300,- 
                 Üzemanyag rendırırs autóiba:                      2.316.788,- 
                 Autó javítás, karbantartás:                             1.251.322,- 
                 Biztosítási díj:                                                     11.868,- 
                 Bank. költség:                                                     26.846,- 
                 Rendırırs irodaszer+egyéb felszerelés:           155.709,- 
                 Utiköltség térítés:                                             316.649,- 
                 Könyvelési díj:                                                 270.000,- 
                 Egyéb ráfordítások: alapítványi célú:                13.000,- 
                 Alapítványos gyermekpólók:                             34.800,- 
                 Telefon költség, NET:                                        82.304,- 
                 -------------------------------------------------------------------- 
                 Összesen:                                                       6.343.511,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAPÍTVÁNYI VAGYON 2009.12.31.                                    6.425.809,- 
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Alapítványi vagyon összetétele: 
 
                       OTP tartós betét:                               1.500.000,- 
                       MOVI Tak. Szöv:                                827.439,- 
                       OTP betét:                                           421.713,- 
                       Készpénz:                                          1.172.155,- 
                       Pénzügyi vagyon:                              3.921.307,- 
 
                      Tárgyi eszközök nettó értéke:            2.504.502,- 
 
 
 
Adományok részletezése: 
 
               Suró-Ker Kft.                      500.000,- 
 
 
 
 
Vecsés, 2010.05.10. 
 
 
 
 
                                                         Csurgó János 
                                                     Kuratórium elnöke 

 

 

 


