
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám:10/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. május 4-én (kedden) 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, 
Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, 
Dr. Végh Katalin 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Flender Éva C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. munkatársa, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi Alosztály vezetıje, Elekes Mária belsı ellenır, Dr. 
Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelıintézet vezetıje, Pável Béla Gyáviv Kft. Felügyelı 
Bizottságának tagja, Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıje 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, Flender Évát a 
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. munkatársát, a megjelent intézményvezetıket, kollégákat és a 
sajtó képviselıit. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, 11 fı képviselı jelen 
van.  
 
A meghívónak megfelelıen tárgyalnánk a 6 napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

99/2010. (V.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének zárszámadásáról szóló …/2010. (…) Önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 



 2 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett 
ellenırzések tapasztalatairól 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban 2010/2011. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 63/2010. (III. 23.) határozat módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervérıl szóló 154/2006.(IX.19.) Ök. határozat 
módosítását megalapozó településrendezési döntésre  
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének zárszámadásáról szóló …/2010. (…) Önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Annak ellenére, hogy válság év volt tavaly is és idén is válság év 
van, sikerült a városnak olyan költségvetést összeállítani, amely biztonsággal végigvitte a 
legfontosabb feladatainkat és célkitőzéseinket, sikerült a 2010. éves költségvetésünket is 
megalapoznia. Legfontosabb feladata a városvezetésnek az, hogy az intézményhálózatot 
biztonságosan tudjuk mőködtetni és lehetıségeink szerint egyrészt az intézményhálózatunk 
fejlesztését, másrészt a lakosság igényeinek megfelelı fejlesztéseket véghez tudjuk vinni. 
Tavalyi évben is rendkívül sok fejlesztést tudtunk végrehajtani és az idei költségvetésünkben 
is már pályázati tartalékként rengeteg fejlesztési pénzt tudtunk betenni, illetve önerıs 
fejlesztéseket is néhány 10 millió forint erejéig. Ami örvendetes és a zárszámadásból 
kiolvasható 750 millió forintos pénzmaradványból nagyjából 220 millió forintos szabad 
felhasználású, feladattal nem terhelt pénzmaradvány jött át. Ami jó, nem terveztük túl a 
pénzmaradványt, a 2010-re betervezett 250 millió forintos pénzmaradvány bejött. Ettıl 
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függetlenül az ingatlanbevételekre is terveztünk még különbözı bevételeket, amire még várni 
kell, nem tudjuk hogyan fog teljesülni. A kiegyensúlyozott gazdálkodás hosszú évek óta 
szemünk elıtt lebeg, ezt sikerült is érvényesíteni és betartani. Intézményi igényeknél az utolsó 
pillanatban is sok mindent meghúztunk, a feladatfinanszírozási rendszer sem ad sok 
mozgásteret az intézményeknek. Most talán van némi lehetıség, hogy valamelyest 
visszapótoljunk ezen a területen, másrészrıl a civil szféránál adósok vagyunk, hiszen ott a 
sporton kívüli pénzfelhasználást teljesen lehúztuk, nullára állítottuk be. Talán most lehetıség 
lesz, arra hogy a civil egyesületeinket, szervezetinket támogatni tudjuk.  
 
A képviselık száma 12 fı, Saska Istvánné megérkezett. 
 
A beruházásoknál van lehetıségünk a folytatásra, mindamellett, hogy a pályázati önrészeinket 
fel kell majd használnunk, ezt az év folyamán el fogjuk dönteni, mire és hogyan tudjuk 
felhasználni. A lakossági igényeket ismerjük, ezek töredékét tudjuk csak kielégíteni, de ha 
minden évben csak annyit tudunk, mint az elmúlt években, akkor elégedettek lehetünk majd a 
2010-es évvel is. Az írásos anyag kiküldésre került, a testület ülése elıtt a Gazdasági 
Bizottság és a Pénzügy, Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság együttes 
ülésükön tárgyalták a zárszámadást. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
zárszámadást a két módosítással együtt, ami írásban kiosztásra került. Feladattal nem terhelt 
pénzeszközöknél van egy általános céltartalék, ennek az összege módosulna 20 millióról 7,5 
millióra. A Szakorvosi Rendelıintézet finanszírozása az OEP finanszírozás lemaradottsága 
miatt abszolút szükségszerő. A másik módosítás a városközponttal kapcsolatos, a 
közbeszerzési eljárás kiírásához szükség van minden kiviteli tervdokumentációra, néhány 
tétel esetében még biztosítanunk kell a szükséges fedezetet. 3,8 millió forintot kellene 
biztosítani az általános tartalékalap terhére. A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a 
zárszámadást. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság sajnos nem volt határozatképes, a jelenlévı tagok támogatták a zárszámadás 
elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Sajnos sok pénz lett elvonva a közszférától. Betettünk egy 25 
milliós keretet, amit, ha a testület is úgy gondol, ki tudunk fizetni a közalkalmazottaknak.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: intézményvezetıi hatáskörbe lesz utalva, hogy milyen 
formában kívánja a juttatást a dolgozóknak kifizetni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az Egészségügyi Szolgálatra vonatkozó 
módosítás elfogadását. 
 

100/2010. (V.4.) határozat 
 

1. A „Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 14/2010. (V.7.) 
Önkormányzati rendelete megalkotására” tárgyú elıterjesztés 18. számú 
mellékletében az „Általános tartalékalap” soron szereplı „25.000.000” Ft 
szövegrész törlésre kerül és a helyébe a „7.500.000” Ft szövegrész lép. 
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2. A 18. számú melléklet feladattal nem terhelt mőködési pénzmaradvány 
táblázatában az „Egészségügyi Szolgálat” soron szereplı „2.500.000” Ft 
szövegrész törlésre kerül, és helyébe „16.250.000” Ft szövegrész lép. 

3. A 18. számú melléklet feladattal nem terhelt felhalmozási pénzmaradvány 
táblázata kiegészül az alábbi új sorral: 

 
„14. Nıgyógyászati vizsgálóasztal kolposzkóp beszerzése az Egészségügyi 
Szolgálat részére 3.750.000” 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a városközponttal kapcsolatos módosítás 
elfogadását. 
 

101/2010. (V.4.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „Vecsés 
Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja” pályázati 
projekt megvalósítása érdekében összesen bruttó 3.825.000,- Ft összegben 
elkészítteti a szükséges tervdokumentációkat az alábbiak szerint: 
A feladattal nem terhelt Felhalmozási pénzmaradvány táblázat kiegészül az 
alábbi 15, 16, 17, 18, 19 sorokkal: 

 
„15. Az Anna utcai játszótér kiviteli terveinek pályázati projektben foglalt 
költségvetésén felül 325.000 
16. Piactér erıs és gyengeáramú hálózata és távközlési vezetéke kiváltásának 
engedélyezési és kiviteli tervei: bruttó 1.500.000 
17. Miklós utca kiviteli terve: 750.000 
18. Térszint alatti parkoló útcsatlakozásának engedélyezési és kiviteli terve: 
bruttó 500.000,- Ft. 
19. Felszín alatti parkoló építése, valamint a Polgármesteri Hivatal bıvítése miatt 
szükséges gázközmő kiváltás kiviteli terve 750.000”. 
 

2. A zárszámadási rendelet-tervezet 18. számú mellékletében a feladattal nem 
terhelt mőködési pénzmaradvány táblázatban az általános tartalékalap soron 
szereplı „7.500.000” Ft szövegrész törlésre kerül, s helyébe „3.675.000” Ft 
szövegrész lép.  

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

érdekében gondoskodjon a tervezési szerzıdések elkészíttetésérıl és az 
Önkormányzat nevében a szerzıdéseket írja alá. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Határid ı: azonnal; a tervezési szerzıdések megkötésére: a döntést követı 30 
napon belül 
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4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a „Vecsés Városközpontjának 

funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja” pályázati projekt költségvetésében 
szereplı, 

- a Mővelıdési Házban a színházterem és az elıcsarnok belsıépítészeti 
tervei, 

- a Mővelıdési Ház és Könyvtár épületének rehabilitációs környezettervezı 
szakmérnök általi felülvizsgálata, akadálymentesítési részlettervek 
elkészítése, 

- a Mővelıdési Ház és Könyvtárban a főtési és hőtési rendszer 
vezérléstechnikájának tervei 

tárgyú tervezési szerzıdések elkészíttetésérıl és az Önkormányzat nevében a 
szerzıdéseket írja alá. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Határid ı: azonnal; a tervezési szerzıdések megkötésére: a döntést követı 30 
napon belül. 

 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Flender Évát a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
munkatársát, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni a könyvvizsgálói véleményt. 
 
Flender Éva C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.: úgy gondolom mindent leírtunk, nem kívánom 
kiegészíteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását.  
 

14/2010. (V.7.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 14/2010. (V. 7.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének zárszámadásáról. 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett 
ellenırzések tapasztalatairól 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
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102/2010. (V.4.) határozat 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı, 
2009. évi belsı ellenırzésre vonatkozó éves ellenırzési jelentést tudomásul veszi. 

(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Nagyon népszerő a tábor, a gyerekek szeretik és 
a szülıknek is nagyon nagy segítség. Kérem a testület támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

103/2010. (V.4.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének Általános Tartalékalap elıirányzat 
összegébıl 511.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi a 7/a melléklet 3.1. során lévı 
„Családsegítı nyári tábor” el ıirányzatra. 

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

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselı-testület 
elé. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
      polgármester 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására:   

        a 2010. július havi ülés (II. negyedévi módosítás) 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban 2010/2011. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 63/2010. (III. 23.) határozat módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A Halmi Telepi Általános Iskolánál még egy 
osztályt kell indítani, annyi a gyerek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

104/2010. (V.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 63/2010. (III.23.) 
határozata 1. pontjának negyedik bekezdését visszavonja és helyébe az alábbi új 
bekezdés lép: 

 
 „Halmi Telepi Általános Iskola:  összesen 9 iskolai osztály, 

                   ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma:  
2 osztály” 

          
        Felelıs:   Szlahó Csaba 
               polgármester 
 
        Határidı: azonnal; igazgató kiértesítésére: a döntést követı 8 napon belül 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervérıl szóló 154/2006.(IX.19.) Ök. határozat 
módosítását megalapozó településrendezési döntésre  
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A Széchenyi útnál van egy terület, ami 
mezıgazdasági terület, ezt szeretnénk átminısíteni, belterületbe vonni. Így a késıbbiekben ez 
egy fejleszthetı terület lenne.  
 
Oláh László képviselı: Kérdésem, hogy ez egy teljesen kiparcellázott lakóterület lenne? 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezt majd eldöntjük, egyelıre legyen meg a döntés, el lehessen 
kezdeni a szakhatósági eljárásokat. A legjobb lenne, ha nem lakó övezet lenne, hanem 
valamilyen fejlesztési terület.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a határozati javaslatot is úgy fogalmaztuk meg, hogy két féle 
útvonalon indulunk el, egyrészt egyeztetünk az agglomerációs törvény módosításánál, 
másrészt pedig elkezdjük a hatósági eljárást, arra, hogy a terület nagyságával egyezı mérető 
erdıt kell helyette telepíteni, mivel erdıként van nyilvántartva. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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105/2010. (V.4.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a, 154/2006.(IX.19.) Ök. 

határozattal jóváhagyott, többször módosított Településszerkezeti tervének 
módosításáról az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 

 
A Széchenyi utca melletti 4166 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület kb. 3,5 ha 
nagyságú részét beépítésre szánt területként kívánja felhasználni, a Széchenyi út 
menti sávban településközponti vegyes, a mögötte lévı részen kertvárosias 
lakóterületként.  
 

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket: 

- az erdıpótlási kötelezettség teljesítése érdekében, illetve 
- a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének felülvizsgálata kapcsán 

kezdeményezze az érintett terület erdıövezetbıl való kikerülését, vagy ennek 
hiányában kezdeményezzen területrendezési hatósági eljárást a területi fıépítésznél.  

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
Határid ı: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követı 15 napon belül 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

106/2010. (V.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a GYÁVIV Kft. 2009. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a májusi testületi ülés idıpontját kellene egyeztetnünk, a 
munkaterv szerint május 18-a lenne. 
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Egyeztetés megtörtént, következı Képviselı-testületi ülés május 26, szerda 15 óra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 
 
 


