
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 29/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. november 29-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh 
László, Saska Istvánné képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Kecskeméti Róbert szakértı, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetıje, 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetıje, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. 
ügyvezetı igazgatója, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgatója, Hanek 
Gábor szakértı, Dr. Szakács Rita Kállay és Társa Ügyvédi Iroda munkatársa, Lics Zoltán 
Régió 2007 Kft. ügyvezetıje, Kortye Vilmos 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Szabó Attila képviselı úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az 
ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval mősorkészítésre, mősorszolgáltatásra vonatkozó 
szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésre: 
Javaslat a Pest Megyei Bíróság részítélete alapján Gálik László és Molnár Tibor részére 
elmaradt haszon és perköltség megfizetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont felvételének elfogadását. 
 

289/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Kortye 
Vilmos egyéni vállalkozóval mősorkészítésre, mősorszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés 
meghosszabbítására” címő elıterjesztést felveszi nyílt ülésének napirendjei közé. A 
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„Javaslat a Pest Megyei Bíróság részítélete alapján Gálik László és Molnár Tibor 
részére elmaradt haszon és perköltség megfizetésére” címő elıterjesztést pedig felveszi 
zárt ülésének napirendjei közé. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat elıirányzat biztosítására városközpont beruházással kapcsolatban felmerülı munkák 
megvalósításának költségeire 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont levételének elfogadását. 
 

290/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
elıirányzat biztosítására városközpont beruházással kapcsolatban felmerülı munkák 
megvalósításának költségeire” címő elıterjesztést leveszi napirendjei közül. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok sorrendiségét. 
 

291/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2011. I-IX. havi gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
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6. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 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.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsés új Mővelıdési Ház és Városi Könyvtár 
építési területének ırzése céljából 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város közösségi közlekedésével kapcsolatos fenntartói döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. Napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a vecsési savanyúkáposzta földrajzi árujelzı védjeggyel történı 
ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a dabasi Kapisztrán-Hunyadi Emlékharangok 
költségének támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. Napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. Napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás 
Programja keretében kiírt pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. Napirendi pont: 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének 
támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. Napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval mősorkészítésre, mősorszolgáltatásra vonatkozó 
szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. Napirendi pont: 
Kérdés 
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19. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
20. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
21. Napirendi pont: 
Javaslat útépítésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. Napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. Napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Bíróság részítélete alapján Gálik László és Molnár Tibor részére 
elmaradt haszon és perköltség megfizetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: elsıként a beruházásokról szeretnék tájékoztatást adni. 
November 3-án átadásra került a körforgalom, amelyet birtokba vettek az arra járó autósok, és 
eddig mindenki megelégedéssel nyilatkozott a mőtárgyról. 
 
Október 18-án a piactér beruházást elnyerı Dél-Pesti Építıipari Kft. átvette a munkaterületet 
és megkezdte a munkálatokat, melyet teljes erıbedobással folytat. Bízunk benne, hogy a tél 
beállta elıtt az üzletsorok elıtt is sikerül elhelyezni a díszburkolatot. 
 
A piactér rekonstrukciója miatt a piac az Epres területére költözött, ahol azóta 
zökkenımentesen mőködik. 
 
Október hó folyamán a gyerekek birtokba vehették az Anna utcai játszóteret. Az 
Önkormányzat itt és a lakóparki játszótéren saját erıforrásból térfigyelı kamerát fog 
elhelyezni, mivel sok a rongálás. 
 
A Városközpont beruházásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy november 8-án 
személyesen jártunk a Pro Régió Ügynökség felelıs munkatársainál, amikor is a kialakult új 
helyzetrıl és a támogatási szerzıdés módosításának befejezésérıl tárgyaltunk. Ezek után 
november 10-én léptünk kapcsolatba a HÉROSZ Építıipari Zrt. csıdeljárásával kapcsolatosan 
a csıdbiztossal, aki tájékoztatott minket, hogy a konzorciumi partnerre engedményezné az 
egész beruházást, tehát a HÉROSZ Zrt-t kihagyva az építkezésbıl a HÉROSZ Építıipari Kft. 
be tudná fejezni a munkálatokat, ha a vállalkozási szerzıdés módosítására van mód. A 
határidı december 5., de mivel a munkaterületen jelentıs munkálatokat jelenleg nem 
folytatnak - bár lehetne nekik - ez az új helyzet arra késztetett minket, hogy ezt megírjuk a 
közremőködı szervezetnek és kikérjük a véleményüket. Két lehetıség van elıttünk. Az egyik 
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szerint a HÉROSZ Építıipari Kft. folytathatja a munkálatokat abban az esetben, ha a 
vállalkozási szerzıdés módosítását engedményezik a Pro Régiónál május 31-re. Ez a 
megoldás számunkra is a legzökkenımentesebb útnak tőnik. Várjuk, hogy a közremőködı 
szervezet ezt engedi-e, illetve a vállalkozási szerzıdés határidı-módosítását el tudjuk-e érni. 
Amennyiben nem, akkor el kell állnunk a szerzıdéstıl, le kell zárni a HÉROSZ Zrt-vel az 
eddigi kapcsolatokat. Lesz egy követelés és egy tartozás, amiben meg kell egyeznünk, illetve 
fel kell mérni az épület jelenlegi állapotát, arról mőszaki dokumentációt készíteni, és új 
közbeszerzési eljárást indítani. Mindenesetre nekünk a jövı évben le kell hívnunk a 
támogatási szerzıdésben biztosított pénzt, és el kell számolnunk vele. Rengeteg kérdést 
tettünk fel, de a közremőködı szervezetek nagyon lassan válaszolnak, az a tapasztalat, hogy 
senki nem mer felelısséget vállalni semmiért.  
 
November 9-én ünnepélyesen is átadtuk a Halmi Telepi Általános Iskolában elhelyezett két új 
óvodai csoportszobát. Ebben az esztendıben összesen öt új csoportszobát létesített városunk 
önkormányzata. 
 
Október 27-én a HungaroControl Zrt. vezetıségének meghívására Tábori Ferenc 
alpolgármester úrral tárgyaláson vettünk részt, ahol a vezérigazgató és munkatársai röviden 
bemutatták a cég mőködését. A tárgyalás folyamán ismertették a HungaroControl pályázati 
felhívását, amely által társadalmi felelısségvállalás program keretében kívánják a vecsési 
egyesületeket, szervezeteket, intézményeket támogatni. 
 
Október 28-án BA Zrt. támogatási megállapodás elıkészítése, valamint az ELMŐ beruházás 
és a reptér kapcsolatáról kívántunk elsı kézbıl információkat kapni. 
 
Október 29-én a német testvérvárosból a Neuburgweier-i Fúvószenekar vendégszerepelt 
Vecsésen. Vasárnap a Grassalkovich Antal Általános Iskola aulájában közös koncertet adott a 
vecsési zenekarral. A programokról és a vendéglátásról a VHZ gondoskodott az NNÖK, a 
városi Önkormányzat és magánszemélyek támogatása mellett. 
 
November 14-én került megrendezésre a szociális munkások napja. 
 
November 15-én a vecsési egyházközségek képviselıivel munkaebéden vettünk részt Tábori 
Ferenc alpolgármester úrral, ahol több kérés is elhangzott az egyházak részérıl, például 
szeretnének bemutatkozni a Képviselı-testület tagjainak. 
 
November 23-án az ELMŐ hálózatfejlesztésért felelıs igazgatójával, valamint a BA Zrt. 
illetékeseivel tárgyaltunk. A tárgyaláson két alpolgármester úr, jegyzı asszony és jómagam 
vettünk részt. A tárgyalás sarkalatos pontja, hogy a város külterületén a Gyáli út és a 0181-es 
út között a tervezett légvezeték helyett az Önkormányzat földkábel létesítéséhez ragaszkodik. 
Ennek többletköltségeit véleményünk szerint a beruházónak kellene viselnie. Érdemleges 
válaszra december elején számíthatunk. 
 
November 24-én a Képviselı-testület megtartotta az évi rendes közmeghallgatást, amely 
szerény érdeklıdés mellett zajlott le. 
 
Én ennyit szerettem volna elmondani, szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ehhez 
kiegészítenivalója? 
 
Mivel senkinek nincs hozzászólása, szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
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292/2011. (XI.29.) határozat 

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

293/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény az ülés elıtt kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az ülés elıtt kiosztott könyvvizsgálói véleményben a 
könyvvizsgáló az elmúlt évekhez hasonlóan felhívja a figyelmet a gondos tervezésre. 
Várhatóan a jövı évi bevételeink szőkülni fognak, de egyelıre még az alakuló jogszabályok 
miatt nem tudjuk, hogy melyek azok a bevételek, azok a feladatok, amelyek elvonásra 
kerülnek az önkormányzatoktól. Egy takarékos költségvetés elıkészítésére kell számítanunk, 
újra kell gondolnunk, hogy az önként vállalt feladataink közül mi az, amit finanszírozni 
tudunk és milyen mértékben. Mindenképpen egy pontos és alapos elıkészítésre van szükség. 
Bízunk benne, hogy mire a költségvetés a Képviselı-testület elé kerül jövı év elején, addigra 
már ezek a sarkalatos törvények elfogadásra kerülnek. Addigra talán pontosabb képet kapunk 
arról, hogy milyen feladataink lesznek, és mi az a bevételi forrás, ami rendelkezésünkre áll. 
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Szlahó Csaba polgármester: az intézményhálózat biztonságos mőködtetése alapkérdés, ennek 
érdekében intézményeink nagyok sok plusz pénzt kapnak az Önkormányzattól. Amíg ezt 
megtehetjük, és amíg hozzánk tartoznak az intézmények, addig próbáljuk védeni ezt az 
álláspontot. Emellett üzemeltetni kell az egész várost. Másrészt a beruházási oldalon csak a 
pályázati önrészeket és az errıl az évrıl, illetve a korábbi évekrıl átvitt 
kötelezettségvállalásokat tervezzük be, az egyéb beruházások tervezéséhez meg kell várnunk 
a zárszámadást, amikor már pontosan tudjuk, hogyan is áll a költségvetési évünk és milyen 
pénzeszközök állnak rendelkezésünkre. 
 
Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

294/2011. (XI.29.) 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 2012. évi 
költségvetési koncepciót az alábbiak szerint: 

1. A bevételek területén 

2012. 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. 

2. A kiadások területén 

Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevı 
személyi jellegő kiadások jogszabályi elıírásoknak megfelelı tervezésére és a 
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a 
személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 84-87. § - ban rögzített 
tervezési elveket kell figyelembe venni. 
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A személyi juttatásoknál számolni kell az elızı évi bérintézkedések és létszámváltozások 
éves szintő költségkihatásaival, valamint a vonatkozó jogszabályi elıírásokkal. A 
költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem 
haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 

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. 

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. 

Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. jövı évi prognosztizált üzleti terve 
alapján 2012. évre a Non-profit Kft mőködéséhez 40 000 000 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 2012. 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.  



 9 

Általános célú gazdálkodási tartalék 2012. évi összege nem lehet kevesebb, mint a 2011. 
évi eredeti elıirányzat 50%-a, a szociális célú tartalék mértéke a 2012. 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 2012. évi összege a 
2011. 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 2012. 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 2012. február 15. 

Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2011. I-IX. havi gazdálkodásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény az ülés elıtt kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

295/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I-IX. havi teljesítésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, a könyvvizsgálói véleménnyel együtt 
kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az elıterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot és egy 
rendelet-alkotási javaslatot. A határozati javaslat arról szól, hogy az Egészségügyi Szolgálat 
vezetıje jelezte, hogy november 30-ig nem tudja visszafizetni azt az 5 millió Ft kölcsönt, amit 
a Képviselı-testület megszavazott részére. Ezáltal az akkori határozati javaslatból kivesszük a 
visszafizetési határidıre vonatkozó korlátot. A rendelet-alkotás pedig az elmúlt idıszak 
átvezetéseire vonatkozik.  
Az Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatban annyi információt szeretnék még mondani, hogy 
idén 50 millió Ft-tal kevesebb támogatást kaptak az OEP-tıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ahhoz, hogy a szakorvosi rendelı a megszokott színvonalon 
tudjon mőködni, ahhoz a támogatást fel kell vállalni, ameddig tudjuk. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

296/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 105/2011. (V.4.) 
határozatában az „azzal a feltétellel, hogy a fenti összeg 2011. november 30-án az 
intézmény költségvetésébıl az általános tartalékalapba visszapótlásra kerül” szövegrész 
törlésre kerül. 
 
Határid ı: azonnal; 
  az intézményvezetı értesítésére a döntést követı 8 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

30/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2011. (XII.02.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 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.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag az „A” változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
az „A” változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és az az álláspontja, hogy a lakossági és a közületi vízdíj a tavalyi évhez képest 
változatlan maradjon, az intézményi vízdíjat pedig 6 Ft-tal csökkentsék.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt díjakat 
tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. 
 

31/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 31/2011. (XII. 2.) 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.) 
rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag az „A” változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
az „A” változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és az az álláspontja, hogy a lakossági és a közületi csatornadíj a tavalyi évhez 
képest változatlan maradjon, az intézményi csatornadíjat pedig 6 Ft-tal csökkentsék.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt díjakat 
tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását.  
 

32/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 32/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. 
(VIII.8.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsés új Mővelıdési Ház és Városi Könyvtár 
építési területének ırzése céljából 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
mivel az állagmegóvás nagyon fontos, ezért egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
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297/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az új 

Mővelıdési Ház és Városi Könyvtár építési területének ırzési feladatait a 
munkálatok folytatásáig biztosítani kell. A 2011. évi ırzési feladatok költsége 
bruttó 3.640.088.- forint, amely összeg az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a 6/2011. (II.21.) rendelet 11 § (3) bekezdése alapján a 18/2011 
(V.6.) rendelet 17/c mellékletén biztosított. 
A 2012. évi ırzési feladatok ellátásának költsége havi bruttó 1.604.406.- forint. 
 

2. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben 
biztosítja az ırzési feladatok költségét havi bruttó 1.604.406.Ft összegben a 
kivitelezés folytatásáig. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosításának elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé 
történı terjesztésérıl. 

 
4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, az ırzés folyamatossága 

érdekében, az Önkormányzat nevében kösse meg a szerzıdést a Jusec Biztonsági 
Szolgáltató Kft.-vel az ırzési feladatok, 2012. évi ellátására. 
 
Határid ı: azonnal; a 2011. évi költségvetés módosítására: a Képviselı-testület 

2012. február havi ülése;  
a 2012. évi szerzıdés meghosszabbítására: 2012. január 15.; 
a 2012. évi költségvetésbe történı fedezet betervezésére: a 2012. évi 
költségvetés összeállítása 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város közösségi közlekedésével kapcsolatos fenntartói döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, az ülés elıtt kiosztásra került. Felkérem az 
érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és módosító javaslattal élt, amelyet 4 igen szavazat, 2 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett elfogadott. A módosító javaslat azt tartalmazza, hogy most ne módosítsuk 
a helyi közösségi közlekedést, hanem a 3 hónapra elegendı jelenleg rendelkezésre álló 
pénzeszközbıl finanszírozzuk változatlan módon. Ezen idı alatt dolgozzunk ki egy olyan 
koncepciót, ami a pályázati kiírás alapját képezhetné.  
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: mivel az utolsó pillanatban készült el ez az elıterjesztés, ezért 
röviden ismertetni szeretném. Ez egy hosszadalmas elıkészítés eredménye, hiszen arról a 
Képviselı-testület is tud, hogy elıször a Városi és Elıvárosi Közlekedési Egyesületet kértük 
fel, hogy vizsgálja felül a helyi közösségi közlekedést, és tegyen javaslatot, hogyan lehetne 
ezt optimalizálni. Javaslatuk egy jóval sőrőbb buszjárat lenne, de ez éves szinten 50 millió 
forintba kerülne, amit nem tudunk felvállalni. A jelenlegi üzemeltetıvel december 31-én lejár 
a szerzıdésünk. Ennek költsége havi szinten 1,8 millió forintot jelent, ami éves szinten 21,6 
millió forint. Ebbıl helyi közösségi közlekedés támogatására az államtól 2,3 millió forintot 
kapunk vissza, mivel egyre csökkennek a normatívák. 
Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy felül kell vizsgálni ezeket a buszjáratokat. Ezzel 
kapcsolatban több lakossági észrevételt is kaptunk és érkeztek már be támogató levelek, mert 
híre ment, hogy a buszközlekedéshez hozzá szeretnénk nyúlni. Úgy gondoltuk, hogy érdemes 
lenne elgondolkodni azon, hogy ne szellemjáratként mőködjenek a buszok. Van olyan járat, 
ami ki van használva, de van olyan is, amelyikkel senki nem utazik. Tehát optimalizálni 
kellene a kihasználtságot és az útvonalat. A mi javaslatunkat tartalmazza a határozati javaslat, 
ami elég éles vitát váltott ki a Gazdasági Bizottság ülésén, mert kimaradtak belıle a város 
területére vonatkozó részek. Úgy gondoltuk, hogy rövidített útvonallal, 6 hónapra a jelenlegi 
szolgáltatóval megkötnénk a szerzıdést. A közbeszerzési értékhatár nettó értéke jelenleg 8 
millió forint, ami kb. 6 hónapra lenne elegendı egy csökkentett üzemidıvel, csökkentett 
útvonalra buszjárat kialakítása. Ezek mellett január és március között várnánk valamennyi 
vecsési lakosnak a véleményét arról, hogyan lehetne a buszközlekedésen változtatni, javítani. 
A tapasztalatok alapján legkésıbb áprilisban ki kellene írnia a Képviselı-testületnek a 
közbeszerzési eljárást. Amennyiben a Gazdasági Bizottság javaslatát fogadjuk el, akkor 3 
hónapra áll rendelkezésünkre fedezet. Azt tudni kell, hogy egy közbeszerzési eljárás 
megjelenési ideje 45 nap, utána idıt kell adni az ajánlat elkészítésére, el kell bírálni, tehát 
maga az eljárás onnantól, hogy megjelent a hirdetmény addig, hogy legyen egy érvényes 
szerzıdésem, amit senki nem támadott meg, az minimum 3 hónapot igényel. Mivel 3 hónapra 
elegendı pénzünk van, ez azt jelenti, hogy a decemberi képviselı-testületi ülésre már kell egy 
olyan útvonalterv javaslat, ami alapján ki lehet írni a közösségi közlekedésre a közbeszerzést. 
Így két hét áll rendelkezésre, hogy kitaláljuk, kikérjük a lakosság véleményét az útvonalról és 
egyebekrıl.  
Az eredeti határozati javaslat egy csökkentett útvonalat tartalmaz, de óránként közlekedne a 
busz. A módosító indítvány pedig arról szól, hogy március 31-ig változatlan a helyi közösségi 
közlekedés, de eddig a határidıig le kell bonyolítani egy közbeszerzési eljárást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottság javaslatában azt tartom veszélyesnek, hogy 
a két hét kevés ahhoz, hogy alaposan elıkészítsük a közbeszerzés kiírását.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a legjobb lenne egy évvel meghosszabbítani a 
jelenlegi szerzıdést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: arra nincs lehetıség. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: két évvel ezelıtt a Képviselı-testület a 2004. évi XXXIII. 
törvényre való hivatkozással nem folytatott le közbeszerzési eljárást, hanem megpályáztattuk 
a buszt, így került sor ennek a szerzıdésnek a megkötésére. A szerzıdés meghosszabbítása 
egy Európai Közösségi rendeletre való hivatkozással menne, az pedig feltételezi, hogy volt 
már elızıleg egy érvényes közbeszerzési eljárás és szerzıdés, majd az a partner, aki folytatta 
ezt a közösségi közlekedést, az tesz egy bizonyos összegő beruházást. Ha ezt a beruházást én 
mint megrendelı elfogadom, akkor egy évvel meghosszabbítható a szerzıdés. Ezt most mi 
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nem tudjuk meghosszabbítani, mert az alapszerzıdést nem a Kbt. alapján kötöttük meg, 
hanem kivettük a közbeszerzés hatálya alól a 2004. évi XXXIII. törvény alapján. 
Úgy tudjuk meghosszabbítani a szerzıdést, hogy a közbeszerzési értékhatár alsó értéke, a 
nettó 8 millió forint változatlan marad a következı évre is a költségvetési törvényjavaslat 
alapján. Ha nettó 8 millió forintig meghosszabbítjuk a jelenlegi szolgáltatóval a szerzıdést 
addig, amíg sikeresen lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást, arra van lehetıség, de tovább 
sajnos nem. Amikor pedig kiírjuk az eljárást, abba bele kell számítani ezt az idıszakot is. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: nem fér bele 4 hónap? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: változatlan feltételekkel nem. 
 
Pável Béla alpolgármester: egyetértek a Gazdasági Bizottság elképzeléseivel. Azt javasolnám 
Polgármester úrnak és Jegyzı asszonynak, hogy szíveskedjenek megbízni képviselıket és 
hivatali dolgozókat, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, hogy a rendelkezésre álló rövid idı 
alatt elırébb tudjunk haladni. Ha most változást vezetünk be új útvonalakban, az felbolydítja 
az egész várost. A 3 hónap alatt maradjon változatlan a közlekedés, és ez alatt az idı alatt ki 
kell dolgozni az új koncepciót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Lics Zoltán, a Régió 2007 Kft. ügyvezetıje szeretne hozzászólni 
a napirendhez, ehhez kérem a Képviselı-testület hozzájárulását. 
 

298/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Régió 
2007 Kft. ügyvezetıje, Lics Zoltán hozzászóljon a napirendhez.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Lics Zoltán Régió 2007 Kft. ügyvezetıje: köszönöm a szót. Ma láttam én is ezt az új 
útvonaltervet. Véleményem szerint ha a nyugdíjas réteget célozzuk meg, akkor ez az útvonal 
nem rossz, mert áttekinthetı, jól megjegyezhetı menetrend, egy jó útvonallal. Én támogatnám 
ezt a változatot, részünkrıl minden segítséget megadunk ahhoz, hogy ezen menet közben 
szükség esetén változtatni lehessen. Ha érkeznek olyan lakossági észrevételek, amiket be 
tudunk építeni, akkor ebben maximálisan partnerek vagyunk. 
Másik oldalról ugyanazt mondom, amit Jegyzı asszony is mondott, hogy akár a közbeszerzési 
törvényt nézem, akár a 2004. évi XXXIII. törvényt, 2-3 hónap nem elég semmire, nem elég az 
eljárás lefolytatására. Úgy gondolom, hogy ezzel a menetrenddel meg lehetne kezdeni a jövı 
évet, és a kilométer összeg terhére tudnánk változtatni.  
 
Pável Béla alpolgármester: az elhangzottakra reflektálnék egy mondattal. Ugyan kevés az idı, 
de az nem jogcím arra, hogy egy rossz döntést hozzunk. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a mostani menetrendben benne van a Market Central 
Bevásárlóközpont? 
 
Lics Zoltán Régió 2007 Kft. ügyvezetıje: a mostaniban benne van, az új útvonaltervben nem 
szerepel. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az új útvonaltervbıl kimarad a falu is.  
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Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: véleményem szerint a Market Central a vecsési 
lakosság részére egy fontos hely, ezt nem szabadna kihagyni az útvonalból. 
 
Lics Zoltán Régió 2007 Kft. ügyvezetıje: ezt az útvonaltervet én készen kaptam. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a javaslatom az lenne, hogy vegyük le napirendrıl ezt az 
elıterjesztést, mert ezt még át kell gondolni. Alaposabb kidolgozás után javaslom, hogy egy 
rendkívüli képviselı-testületi ülésen térjünk vissza a témára. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: szerintem fél évre hosszabbítsuk meg a szerzıdést, 
és addigra mindent alaposan ki tudunk dolgozni. Most maradjon ez az útvonal, és fél év alatt a 
közbeszerzést is le tudjuk bonyolítani. 
 
Pável Béla alpolgármester: a nettó 8 millió forint miatt maximum 4,5 hónapra van lehetıség.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: szerintem is ezt jobban át kellene gondolni, mert ha a 
4 hónap mellett döntünk, és ez idı alatt esetleg mégsem zárul le a közbeszerzés, akkor itt 
marad Vecsés tömegközlekedés nélkül.  
 
Szlahó Csaba polgármester: vegyük le napirendrıl a témát, de azt azért figyelembe kell venni, 
hogy a dráguló üzemanyag árak mellett csökkenteni akarjuk a költséget, a szolgáltatást pedig 
ugyanolyan színvonalon hagyni – ez nem fog menni. 
 
Szavazásra teszem fel, hogy az elıterjesztés levételre kerüljön a napirendrıl. 
 

299/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város közösségi közlekedésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára” címő 
elıterjesztést leveszi napirendjérıl.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a vecsési savanyúkáposzta földrajzi árujelzı védjeggyel történı 
ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a vecsési gazdák a hungarikum címet már 
2002-ben egyszer megpályázták, akkor nem sikerült elnyerni, mert olyan kritériumok voltak, 
hogy Vecsésen kell megtermelni a káposztát, amit feldolgoznak. Ez már akkor sem mőködött, 
mert már akkor is jelentıs mértékben más településekrıl vásároltuk. Most olyan pályázat 
került kiírásra, ami nem ilyen szigorú, ennek a kiírási feltételeinek 20-30 éve megfelelünk. 
Részt lehet venni a „Hagyományok-Ízek-Régiók” pályázaton is, ahol szintén olyan kitételek 
vannak, aminek megfelelünk, így jó eséllyel pályázunk mind a két címre. A 
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Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is tárgyalta az elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. A 2012. évi 
költségvetésünkbe betervezzük ennek a pályázatnak az anyagi támogatását is. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

300/2011. (XI.29.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Vecsési Savanyítók 
Baráti Körének kezdeményezésével és támogatja, hogy a vecsési savanyúkáposzta 
földrajzi árujelz ı oltalom alá kerüljön illetve elnyerje a „Hagyományok-Ízek-
Régiók” védjegy használati jogát. 

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a bejelentéshez, pályázathoz szükséges 

dokumentáció elkészítésére – a Vecsési Savanyítók Baráti Körének 50.000 Ft összegő 
felajánlása mellett – 2011. évben bruttó 200.000 Ft összeget biztosít az 
Önkormányzat költségvetésének 3/b. sz. melléklet 1.8.1. Általános tartalékalap 
elıirányzata terhére. 

 
3. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. évi 

költségvetésében a bejelentéshez, pályázathoz szükséges dokumentáció elkészítésére 
– a Vecsési Savanyítók Baráti Körének 50.000 Ft összegő felajánlása mellett bruttó 
200.000 Ft összeget biztosít. 

 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy együttmőködve a Vecsési 

Savanyítók Baráti Körével gondoskodjon a pályázati dokumentáció elkészítésérıl és 
beadásáról, valamint a 2. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

 
Határid ı: azonnal, a pályázat összeállítására: 2012. március 31; 

a költségvetési rendelet módosítására: a 2011. évi IV. negyedévi 
rendelet-módosítás. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a dabasi Kapisztrán-Hunyadi Emlékharangok 
költségének támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta 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 a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: azt gondolom, hogy ez egy olyan jeles kezdeményezés, ami 
mindenképpen indokolja a nemzeti összefogást. 
 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

301/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

nándorfehérvári diadal emlékére Dabason felállított Kapisztrán- Hunyadi 
emléktorony harangjainak költségéhez 55.555.- Ft az támogatást nyújt, Vecsés 
Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 3/b melléklet 1.8.1. során 
szereplı elıirányzat terhére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az Önkormányzat 

2011. évi költségvetési rendeletének módosításának elıkészítésérıl és a Képviselı-
testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, 

Dabas Város Polgármesterének értesítésére: a döntést követı 5 napon 
belül; 
az összeg átutalására: a döntést követı 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2012. február 
havi ülése 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat elıirányzat átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság azzal a kéréssel fordult a 
Képviselı-testülethez, hogy mivel ebben az évben kettévált az oktatás és a sport tevékenység, 
két külön bizottság került létrehozásra, ezért nem tudtuk pontosan felmérni a költségeinket. 
Szeretnénk kérni a 2011. évi költségvetés Oktatási céltartalékból 100.000,- Ft 
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átcsoportosítását az Oktatási feladatokra. Az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag az „A” változatú határozati javaslat elfogadását kéri a Képviselı-testülettıl. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag az „A” változatú határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
 

302/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási 

Bizottság részére Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 7a. sz. melléklet 
2.4.8. sor Oktatási céltartalék soráról 100.000 Ft-ot átcsoportosít a 7a. sz. melléklet 
3.2. Oktatási feladatok sorára.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2012. február 
havi ülése 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás 
Programja keretében kiírt pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és több javaslat született, amelybıl a bizottság a Káposztafeszt pályázatát fogadta el és 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és szintén az a javaslat született, hogy erre a pályázati felhívásra a 
Káposztafeszt rendezvénnyel jelentkezzünk, mert ezen a téren rendelkezünk olyan pályázati 
anyaggal, ami már szinte kész is van. A HungaroControl pályázatára a határidı nagyon rövid, 
csak pár nap áll rendelkezésünkre.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását azzal, hogy a HungaroControl Zrt. pályázati felhívására a helyi közösség 
identitásának, kultúrájának fejlesztése témában a Káposztafeszt támogatására nyújtsunk be 
pályázatot. 
 

303/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás Programja 
keretében kiírt pályázati felhívásra az alábbi témában: 

- helyi közösség identitásának, kultúrájának fejlesztése 
(Káposztafeszt) 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidıben történı benyújtására. 
 

Határid ı: azonnal, 
a pályázat benyújtására: legkésıbb 2011. december 5-ig. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének 
támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
és az „A” változatú határozati javaslat elfogadását javasolja 400.000,- Ft támogatási összeggel 
a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag az „A” változatú határozati javaslat elfogadását javasolja 200.000,- Ft 
támogatási összeggel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását 200.000,- Ft támogatási összeggel. 
 

304/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

„Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány részére, a 
karácsonyi CD-lemez kiadásának költségeihez 200.000,- Ft. támogatást biztosít az 
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Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 7a. sz. melléklet 2.4.8. sor Oktatási 
céltartalék elıirányzatának egyidejő csökkentésével.  

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, 

a kérelmezı értesítése a döntést követı 8 napon belül 
a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül 
a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításakor 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

305/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2011. évi III. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

306/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Bizottság munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval mősorkészítésre, mősorszolgáltatásra vonatkozó 
szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, az ülés elıtt kiosztásra került.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 2010-ben döntött a Képviselı-testület arról, hogy 2 + 2 évre 
szerzıdést köt Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval a mősorszolgáltatásra. A + 2 évet a 
33/2010. (II.23.) számú határozatban képviselı-testületi döntéshez kötöttük. Minden egyéb 
feltétel változatlan maradt, és a + 2 éves meghosszabbításra, tehát 2012-2013-as évre 
vonatkozó szerzıdés megkötésére tettünk most javaslatot. Év közben fıszerkesztı-váltás 
történt, amit mi tudomásul vettünk, az erre vonatkozó szerzıdést megkaptuk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

307/2011. (XI.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 33/2010. 

(II.23.) határozat alapján Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval meghosszabbítja a 
mősorkészítésre vonatkozó vállalkozási szerzıdést azzal az új feltétellel, hogy a 
fıszerkesztıvel 2012. évben egy évre, 2013. évben 6 hónapra kössön szerzıdést a 
vállalkozó. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a vállalkozási szerzıdés 

aktualizálásáról és felhatalmazza, hogy a módosítást az Önkormányzat nevében írja 
alá. 

 
Határid ı: azonnal; a vállalkozó értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 
  a szerzıdés-módosítás aláírására: a döntést követı 15 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Kortye Vilmos egyéni vállalkozó szeretne hozzászólni a 
napirendhez, ehhez kérem a Képviselı-testület hozzájárulását. 
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308/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kortye 
Vilmos egyéni vállalkozó hozzászóljon a napirendhez. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Kortye Vilmos: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselı-
testület! Magam és a kollégák nevében köszönjük a bizalmat, és további jó munkát kívánok. 
 
 
18.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy a temetınél 
azt a kerítésrészt, amit elloptak nem lehetne-e egy olcsóbb kerítéssel pótolni, mert így 
bármikor bárkinek szabad bejárása van. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a hátsó sírokat nagyon sokan onnan közelítik meg. De hamarosan 
aláírásra kerül a temetı üzemeltetési szerzıdése, az abban szereplı keretösszeg terhére meg is 
lehetne csináltatni ezt a kerítésszakaszt. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni Jegyzı asszonyt arról, hogy 
valamikor a nyár folyamán felmerült egy kérés a Gazdasági Bizottság részérıl egy energia 
audittal kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy hol tart az ügy? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: jelenleg ott tartunk, hogy az elmúlt két év közüzemi számláit 
kérjük le. Mivel ez kb. 2000 darab számlát jelent, ezért ennek a begyőjtése, összekészítése 
jelentıs idıt vesz igénybe. Ezeknek a számláknak a felülvizsgálatát elindította egy cég.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottság elnöke javasolt egy szakembert, aki az 
Energiamúlt Programban dolgozik, ı amint megkapja a számlákat, akkor megvizsgálja. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy hova esik Vecsés 
Város belterületi határa, ha az Üllıi útról érkezünk Vecsés felé? Ugyanis nincs kint Vecsés 
kezdető tábla, csak Budapest végét jelzik. A Hivatalnak kötelezı-e a belterület határát jelzı 
táblát kihelyezni? 
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: ezeket a táblákat kb. két hónappal 
ezelıtt leellenıriztük. A múlt héten lakossági jelzést kaptunk, hogy eltőnt a tábla. 
Intézkedtünk, és a tábla pótlása folyamatban van. 
 
Pável Béla alpolgármester: szeretném jelezni, hogy a Lanyi szikkasztóárkát ki kellene 
takarítani. A temetı parkolójából vezetik át a vizet a szikkasztóárokba, ahol akna helyezkedik 
el és 30-as csöveken keresztül a SZIGÜ temetkezési vállalat mögött megy a szikkasztás. Most 
a szikkasztóárokban kidobott karácsonyfák, üres papírdobozok és fadarabok vannak, 
komolyabb esızés esetén a SZIGÜ épületét el fogja önteni a víz. 
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19.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
OIáh László Pénzügyi Bizottság elnöke: immár 9. alkalommal kerül megrendezésre december 
10-én a hagyományos motoros mikulás-felvonulásunk, amelyhez mindenkinek jó szórakozást 
kívánunk. 
 
Pável Béla alpolgármester: november 17-én a Duna Televízióban az Ízırzık címő mősor 
Vecsést mutatta be. Szeretnék köszönetet mondani a Wetschescher Nachtigallen Kórusnak és 
a Rosmarein Tánccsoportnak, hogy szerepeltek a mősorban. Köszönjük a Tájház bemutatását, 
és külön köszönet Polgármester úrnak is, hogy a nézıkkel ismertette városunkat. Úgy 
gondolom, hogy ez a fél órás, kellemes mősor öregbítette Vecsés hírnevét. 
 
Szeretném tájékoztatni arról is a Képviselı-testület tagjait, hogy az idén is megrendezésre 
kerül december 18-án a Mindenki karácsonya. Köszönettel vesszük, ha a háziasszonyok egy-
egy tálca süteménnyel hozzájárulnak az ünnepséghez. 
 
 
20.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint megyünk. A közösségi közlekedéssel 
kapcsolatos téma ismételten napirendre fog kerülni.  
 
Szappanos Krisztina, a Williams Televízió fıszerkesztıje szeretne hozzászólni a napirendhez, 
ehhez kérem a Képviselı-testület hozzájárulását. 
 

309/2011. (XI.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szappanos 
Krisztina, a Williams Televízió fıszerkesztıje hozzászóljon a napirendhez. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szappanos Krisztina a Williams Televízió fıszerkesztı: egy javaslatom lenne a 
hungarikummal kapcsolatban. Van még egy olyan cím, amire érdemes lenne pályázni, ez a 
Superbrands, ami nagyjából hasonló jellegő minısítés, mint a hungarikum, ugyanúgy 
országos szintő, és azok a termékek kapják meg elsı sorban, amelyek valamilyen oknál fogva 
a hungarikum címet nem tudják elérni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Vighné Bárány Tímea 


