
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 23/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. szeptember 13-án (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, Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Kecskeméti Róbert szakértı, Frühwirthné Halász Melinda Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tóth Erika 
Pénzügyi Osztály vezetıje, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Orbánné 
Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetıje, Berényi Mária fıépítész, Albert Ildikó oktatási 
referens, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı 
igazgatója, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár mb. vezetıje, Pereginé Vodila 
Terézia Gondozási Központ vezetıje, Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
igazgatója 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 11 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Gál István támogatási kérelme a „Vecsési utcanevek” címő könyv kiadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont levételének elfogadását. 
 

208/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Vecsési utcanevek” 
címő elıterjesztést leveszi a napirendjei közül. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok sorrendiségét. 
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209/2011. (IX.13.) 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 az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
4.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1 és T-8 jelő szabályozási 
terveinek módosítására és a tervezett Alacskai út – a 1203/37 hrsz. – Gyál közigazgatási határ 
– Budapest Fıváros XVIII. kerület közigazgatási határ által határolt terület Szabályozási 
tervének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. 
(XI.18.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
9.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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10.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
11.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2011. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
12.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi társulás 
2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Nevelési Programjának fenntartói jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának fenntartói jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
15.Napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2011/2012. nevelési- és tanítási évre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
16.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítás autóbusz költségéhez elıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, belterület 626 hrsz.-ú, Üllıi u. 13. sz. alatti ingatlan 88/98 eszmei tulajdoni 
illetıségének értékesítésére vonatkozó 14/2011. (I.25.) határozat alapján megkötött adásvételi 
szerzıdés módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a villamosenergia-szolgáltatók javára utólagosan bejegyzett vezetékjoggal 
kapcsolatos ügyintézés ügyvédi megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a „Lanyi tó” területének ırzése céljából 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
21.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Deák F. u. 20. sz. alatti Bálint Ágnes Óvoda új épületének 
ırzés-védelmére vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
22.Napirendi pont: 
Javaslat a Szemem Fénye Alapítvány ingatlanbérleti kérelmének elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
23.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés, Petıfi Sándor tér és Halmy József tér térvilágításának korszerősítésére 
Elıterjesztı: Alattyányi István 
  Gazdasági Bizottság elnöke 
24.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György úti különszintő közúti-vasúti keresztezés miatt kisajátítandó 
ingatlanok hasznosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
25.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására a 2011. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
26.Napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi, ıszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
27.Napirendi pont: 
Javaslat Díszpolgári tábla elhelyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
28.Napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a „KAB-ME-11-C Kábítószer prevenciós programok 
támogatására” kiírt pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatásának biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
30.Napirendi pont: 
Javaslat a Káposztafeszt többletköltségei fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
31.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
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  polgármester 
32.Napirendi pont: 
A nıi és férfi kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
33.Napirendi pont: 
Javaslat Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
34.Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Lanyi tó területének rendezése céljából 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
35.Napirendi pont: 
Kérdés 
36.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
37.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: elıször is a pályázatokról szeretnék néhány szóban említést tenni. 
A Mővelıdési Központ folyamatosan épül, a tetıszerkezet befejezése után nagy erıvel 
kezdtek a belsı munkálatokba és a gépészeti berendezések felszerelésébe. Továbbra is számos 
kérdést vet föl a belsı építészet kialakítása. A tervezı, a kivitelezı és a Városfejlesztı Kft. 
munkatársai folyamatosan egyeztetnek. A cél az, hogy egy jól megépített, szépen kivitelezett 
mővelıdési központot kapjunk. 
Augusztus második felében a ProRégió Ügynökség mőszaki szakemberei rábólintottak a 
városközpont második ütemének építésére és a felszíni parkolók kialakítására, azonban a 
közbeszerzés kiírásával meg kell várnunk az NFÜ jogi osztályának jóváhagyását. 
Az Anna utcai játszótér építése folyamatban van. 
A Magyar utca megépült, a forgalomba-helyezés megtörtént. Ez a pályázattal épülı utcák 
közül az elsı, jövıre folytatjuk a többivel. 
A körforgalom építése elindult, a kivitelezési munkálatok jó ütemben haladnak. A 
munkaterület átadása után a legtöbb problémát az elsı két hétben a forgalom elterelése 
okozta. Mára a helyzet sokat javult, de a környékbeli lakók nyugalmát a körforgalom mőszaki 
átadása fogja teljesen visszaállítani. 
Szeretném megjegyezni, hogy a kihelyezett forgalomirányító és terelı táblákat nagyon sok 
autós nem veszi figyelembe. Ez igaz a súlykorlátozó és a sebességkorlátozó táblák esetében 
is. A közterület-felügyelıink, a polgárırök és a rendırök is segítenek a forgalomirányításban, 
amiért köszönet illeti ıket. Az Önkormányzat a lehetıségeihez képest mindent elkövetett, 
hogy a kerülı utak minıségén javítson, és az érintett utcák lakóinak gondjain enyhítsen. Ahol 
kellett martaszfalttal stabilizáltuk az útalapot, ahol szükségesnek láttuk, fekvırendırt 
helyeztünk el. Az autók által felvert por ellen állandó locsolással próbálunk védekezni. 
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További beruházásaink közül az óvodai csoportok bıvítését szeretném kiemelni. A városi 
Önkormányzat önerıbıl építette meg a Bálint Ágnes Óvoda három, a Tündérkert Óvoda kettı 
csoportszobáját. Az elıbbihez az Önkormányzat saját forrásai nyújtottak fedezetet, míg az 
utóbbi közérdekő kötelezettségvállalás keretében készült. A beruházások összértéke 
meghaladja a 120 millió forintot.  
Az intézményi nyári karbantartási munkálatok befejezıdtek. Ebben az esztendıben a legtöbb 
pénzt a Halmi Telepi Általános Iskolára és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumra 
fordítottuk. A Petıfi Iskola esetében a Petıfi tér is megszépült, befejezıdött a kerítés építése 
és a vízelvezetés is teljesen megújult jórészt a BA Zrt. támogatásával. 
Az LRI telkek ingyenes tulajdonba-vételi kérelmét az MNV Zrt. hiánypótlás nélkül befogadta. 
Döntést három-hat hónapon belül ígértek. 
A reptér területén, de Vecsés közigazgatási határán belül megkezdte mőködését a Posta 
kicserélı üzeme. Ennek ünnepélyes átadását szeptember 6-án tartották. 
Az Üllıi Mozgáskorlátozottak Szervezetének kezdeményezésére három önkormányzat 
részvételével az országban egyedüliként tavaly sikeresen pályáztunk a megváltozott 
munkaképességő személyek képzésére és foglalkoztatására. A pályázat ünnepélyes lezárására 
és értékelésére augusztus 26-án került sor. 
A Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre került „Az Alaptörvény Asztala”, ahol az 
alaptörvény szövegét mindenki megtekintheti és megrendelheti ennek ingyenes, Kövér László 
által aláírt példányát. 
Hagyományaink szerint az idén is megrendezésre került államalapító Szent István királyunk 
ünnepe. Az ünnepség után a Hanyecz családtól meghívást kapott minden jelenlévı a Karamell 
Cukrászdába, ahol az ország tortájával kedveskedtek mindannyiunknak. 
Szeptember 3-án a Magyar utca lakói jó hangulatú utcabált szerveztek, amin részt vettünk 
Tábori Ferenc alpolgármester úrral. 
Szeptember 11-én 8. alkalommal került megrendezésre a vecsési páros teniszbajnokság. 
Szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy megalakult a vecsési Old Boys labdarúgó 
csapat. 
 
Én ennyit szerettem volna elmondani, szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ehhez 
kiegészítenivalója? 
 
Mivel senkinek nincs hozzászólása, szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

210/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 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. 
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Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

211/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 
kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt félévben hozott döntéseket kellett átvezetni, ez szerepel 
a rendeletmódosításban. 
Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, ugyanis október 
31-ével lejár a folyószámla hitelkeretünkre vonatkozó szerzıdés, közbeszerzési eljárását 
kellene kiírnunk, és ehhez kellene a Képviselı-testület hozzájárulása. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a kiegészített határozati javaslat 
elfogadását. 
 

212/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hirdetmény 

közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít 200 millió forint 
összegő folyószámlahitel biztosítására. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításáról. 
 
3. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 18/2011. (V.6.) önkormányzati 
rendelet 17/b. számú melléklet 6. soráról 8.674.252 Ft támogatást biztosít az 
Egészségügyi Szolgálat mőködéséhez. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határid ı: azonnal, 
 a közbeszerzési eljárás megindítása: a döntést követı 8 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont 
Javaslat Vecsés Város Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1 és T-8 jelő szabályozási 
terveinek módosítására és a tervezett Alacskai út – a 1203/37 hrsz. – Gyál közigazgatási határ 
– Budapest Fıváros XVIII. kerület közigazgatási határ által határolt terület Szabályozási 
tervének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm Berényi Mária fıépítészt. 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.  
 
Szlahó Csaba polgármester: azok a módosítások kerültek átvezetésre Vecsés Város Építési 
Szabályzatában, amelyeket korábban már megtárgyaltunk. 
 
Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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25/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2011. (IX.16.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének 
módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

213/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított, 154/2006.(IX.19.) 
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosításáról az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselı-testület jóváhagyja Vecsés Város Településszerkezeti Tervének TSZ-1 

rajzszámú Településszerkezeti és területfelhasználási terve módosítását, melyet a 
határozat mellékletét képezı TSZT/m1 és a TSZT/m2-ig számú tervlapok tartalmaznak (2 
db). 

 
2. E határozat elfogadását követıen a város igazgatási területén készülı szabályozási 

terveket a módosított Településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. 
 

Határidı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. 
(XI.18.) rendelet módosításáról 
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 szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ezzel a rendeletmódosítással szeretnénk elérni, hogy a 
cukorkaárusok ne a temetı fıbejáratánál, hanem az Epresben legyenek elhelyezve. 
Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

26/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2011.  (IX.16.) önkormányzati rendeletét a 
közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. (XI.18.) rendelet 
módosításáról 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm Vadászi Istvánnét, a Róder Imre Városi Könyvtár 
megbízott vezetıjét. 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Vadászi Istvánné intézményvezetı asszonyt, hogy 
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár mb. vezetıje: szeretném elmondani, hogy 
készülıdünk a költözésre, a Károly u. 12. szám alatti raktárhelyiségünkben már útra készen 
állnak a könyvek. A következı lépésben az ifjúsági könyvtárban a felnıtt állományokat 
szeretnénk olyan állapotba hozni, hogy amikor sor kerül a költözésre, akkor már csak pakolni 
kelljen. A költözés elıtt kb. 3-4 héttel szükséges lesz bezárni a könyvtárat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámolóban olvastam, hogy mind a negyvenezer kötet 
vonalkóddal van ellátva. 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár mb. vezetıje: a felnıtt könyvtár teljes 
állományát vonalkódoztuk, hátra van még az ifjúsági könyvtár könyvállománya, ugyanis az 
technikailag nem megoldható, mivel ott nincs integrált rendszerünk. Ezt majd csak az új 
helyszínen fogjuk tudni megoldani.  
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Szlahó Csaba polgármester: az olvasók száma nem túl magas, viszont a látogatók száma 12 
ezer fı. 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár mb. vezetıje: sok olyan látogatónk van, aki 
nem kölcsönöz, hanem az internetet veszi igénybe, vagy információt kér. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a munkát és további sok sikert kívánunk. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

214/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 
2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm Pereginé Vodila Teréziát, a Gondozási Központ 
vezetıjét. Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje: nem. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

215/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés és környéke idıskorúak 
nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm Tárnokiné Törı Krisztinát, a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét. Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az 
érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje: nem. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

216/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés és környéke családsegítés 
és gyermekjóléti alapellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. I. 
félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Tájékoztató a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2011. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

217/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi társulás 
2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

218/2011. (IX.13.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Maglód és környéke közösségi 
ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Nevelési Programjának fenntartói jóváhagyására 
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: azért került sor a Tündérkert Óvoda Nevelési 
Programjára, mert a Halmi Telepi Általános Iskola épületében két csoport került kialakításra. 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

219/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése és a 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képezı, a képviselı-testület 
174/2011. (VII.12.) határozata alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 
2011/2012. nevelési évtıl kezdıdıen hatályba lépı Nevelési Programját és ezzel 
egyidejőleg a 191/2010. (IX.14.) határozat 4. pontját visszavonja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a Tündérkert Óvoda Nevelési Programjának Önkormányzat 

nevében történı aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az óvoda 
vezetıjének kiértesítésére. 

 
Határid ı: azonnal;  

záradékolásra és az óvoda vezetıjének kiértesítésére:  
a döntést követı 15 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának fenntartói jóváhagyására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

220/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – 
az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képezı, a képviselı-testület 174/2011. 
(VII.12.) határozata alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg a 209/2009. (IX.30.) határozat 10. pontját 
visszavonja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

Önkormányzat nevében történı aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról 
az óvoda vezetıjének kiértesítésére. 

 
Határid ı: azonnal;  

záradékolásra és az óvoda vezetıjének kiértesítésére: a döntést követı 15 
napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2011/2012. nevelési- és tanítási évre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

221/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kt. 3. 
számú melléklet II. rész Az osztályok, csoportok szervezése fejezet 7. és 8. pontja 
alapján engedélyezi az óvodák minden csoportja esetében a maximális létszámtól 
való eltérést a nevelési év indításánál 27 fı létszámig. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kt. 3. 
számú melléklet II. rész Az osztályok, csoportok szervezése fejezet 7. és 8. pontja 
alapján engedélyezi az óvodák esetében a maximális létszámtól való eltérést – az 
elızı évek tapasztalata alapján - a nevelési év során szükség esetén új gyermekek 
felvétele, átvétele miatt, amely esetben a maximális csoportlétszám 30 fı lehet. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kt. 3. 
számú melléklet II. rész Az osztályok, csoportok szervezése fejezet 7. és 8. pontja 
alapján engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést az alábbiakban felsorolt 
intézmények esetében: 

 

Osztály megnevezése A fenntartó által engedélyezett létszám  
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvő Általános Iskola-Grundschule 
Wetschesch 

 

1.a osztály 27 fı 

1.b osztály 31 fı 

2.a osztály 29 fı 

2.b osztály 28 fı 

3.b osztály 27 fı 

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola  
1.a osztály 34 fı 

1.b osztály 34 fı 

2.a osztály 29 fı 

3.a osztály 30 fı 

3.b osztály 30 fı 

4.a osztály 28 fı 

4.b osztály 28 fı 

Petıfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium 

 

1.a osztály 30 fı 

1.b osztály 32 fı 

3.a osztály 29 fı 

3.b osztály 31 fı 
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4.a osztály 29 fı 

4.b osztály 29 fı 

5.a osztály 31 fı 

9. nyelvi osztály 37 fı 

9. osztály 36 fı 

Halmi Telepi Általános Iskola  
1.a osztály 28 fı 

3.a osztály 32 fı 

4.a osztály 27 fı 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglalt döntésérıl értesítse az érintett 

nevelési-oktatási intézmények vezetıit. 
 
Határidı: azonnal, az értesítésre: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyására 
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. 
 
Frühwirthné Halász Melinda Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese: a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az elıterjesztést a nemzetiségi intézmények 
vonatkozásában, és egyetértési jogát gyakorolva a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

222/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése és a 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola - 
Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch határozat mellékletét képezı, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. 
törvény 1. §-a alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 2011/2012. 
tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját és ezzel egyidejőleg a 
234/2008. (XI.18.) határozatban a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch 
Pedagógiai Programja szövegrészt visszavonja. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése és a 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola határozat mellékletét képezı, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. 
törvény 1. §-a alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 2011/2012. 
tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját és ezzel egyidejőleg a 
234/2008. (XI.18.) határozatban a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Pedagógiai 
Programja szövegrészt visszavonja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése és a 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium határozat mellékletét 
képezı, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi 
LXXI. törvény 1. §-a alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 2011/2012. 
tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját és ezzel egyidejőleg a 
172/2009. (VII.30.) határozatát visszavonja. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése és a 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Halmi Telepi Általános Iskola határozat mellékletét képezı, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. 
törvény 1. §-a alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 2011/2012. 
tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját és ezzel egyidejőleg a 
161/2009. (VII.21.) határozatát visszavonja. 

 
5. Felkéri a Polgármestert a Pedagógiai Programok Önkormányzat nevében történı 

aláírására, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról az általános iskolák 
vezetıinek kiértesítésére. 

 
Határid ı: azonnal;  

záradékolásra és az általános iskolák vezetıinek kiértesítésére: a döntést 
követı 15 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítás autóbusz költségéhez elıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

223/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2011. évrıl szóló 6/2011. (II. 21.) költségvetési rendeletének 3/b. sz. 
melléklet 2.9. „Egyéb oktatási célok, feladatok”  2.9.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
sor elıirányzatára 800 e Ft-ot csoportosít át 3/b sz. melléklet 1.8.1. általános tartalék 
elıirányzat sorának terhére. 

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

gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl.  

 
Határid ı: azonnal 

a költségvetési rendelet III. negyedévi módosításakor 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, belterület 626 hrsz.-ú, Üllıi u. 13. sz. alatti ingatlan 88/98 eszmei tulajdoni 
illetıségének értékesítésére vonatkozó 14/2011. (I.25.) határozat alapján megkötött adásvételi 
szerzıdés módosítására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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224/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 14/2011. 

(I.25.) határozata alapján megkötött adásvételi szerzıdést módosítja az alábbiak 
szerint: 

- a fennmaradó vételár, 2.400.000.-Ft, azaz Kettımillió-négyszázezer forint 
50.000.-Ft/hó összegben történı részletfizetéséhez hozzájárul 

- a részletfizetési megállapodást közokiratba kell foglalni azzal, hogy 
amennyiben a vevı (Lippai Imréné) akár egy részlet megfizetésével 
késedelembe esik, úgy a végrehajtás a közirat alapján a teljes tartozásra 
megindítható. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a részletfizetési megállapodást az Ügyvédi Irodával 
készíttesse el és írja alá. 

 
Határid ı: azonnal, a megállapodás elkészítésére és az ügyfél értesítésére: a döntést 

követı 15 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a villamosenergia-szolgáltatók javára utólagosan bejegyzett vezetékjoggal 
kapcsolatos ügyintézés ügyvédi megbízására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

225/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 172. §-a által lehetıvé tett, a villamos 
energia szolgáltatók vezetékjogának önkormányzati tulajdonú ingatlanokra történt 
bejegyeztetésével kapcsolatos ügyintézéssel dr. Kiss Anita ügyvédet  bízza meg. 

 
Határid ı: azonnal, a megbízás elkészítésére: a döntést követı 15 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a „Lanyi tó” területének ırzése céljából 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

226/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

367/14. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, un. „Lanyi tó” területének 
ırzésére vonatkozóan a 2011. szeptember 1-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakra 
(4 hónap), az ırzés költségére bruttó 500.000.- Ft/hó, azaz Ötszázezer forint/hó, 
összesen 2 millió Ft pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
általános tartalékalapja terhére biztosítja.     
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl. 

Határid ı: azonnal, a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet 
III. negyedéves módosítása. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester  
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Deák F. u. 20. sz. alatti Bálint Ágnes Óvoda új épületének 
ırzés-védelmére vonatkozóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Nem szerettük volna, 
hogy a berendezett épületet kirabolják, ezért a riasztók felszereléséig szükség volt az ırzésre. 
Ez az ırzés-védelem a június-július-augusztus hónapokra vonatkozott. 
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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 szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

227/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Óvoda, Deák F. u. 20. sz. alatti új épületének ırzés - védelmére szükséges bruttó 
1.820.000-Ft összegő pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
3/b. melléklet 1.8.1. során biztosított általános tartalékalap terhére biztosítja. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl. 
 

Határid ı: azonnal, a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet 
III. negyedéves módosítása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22.Napirendi pont: 
Javaslat a Szemem Fénye Alapítvány ingatlanbérleti kérelmének elbírálására 
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 a határozati javaslatban foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja, mivel nincs olyan üzlethelyiségünk, amit 
az Alapítvány rendelkezésére tudnánk bocsátani. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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228/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem tud a Szemem Fénye 

Alapítvány részére üzlethelyiséget biztosítani, mivel nem rendelkezik a kérelmezı 
által igényelt nagyságú bérelhetı üres helyiséggel. 

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

értesítse. 
 

Határid ı: azonnal; az értesítésre: a döntést követı 5 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés, Petıfi Sándor tér és Halmy József tér térvilágításának korszerősítésére 
Elıterjesztı: Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke 
 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és módosító javaslattal él. A lámpatestek cseréjével teljes mértékben 
egyetértünk, de javasoljuk, hogy elsı körben a Halmy téren cseréljünk ki négy lámpatestet, és 
amikor majd esedékessé válik a Petıfi tér rekonstrukciója, akkor kerüljön megvásárlásra a 
fennmaradó hat lámpatest. Ezt 4 igen és 1 tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság 
megszavazta. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és az eredeti határozati javaslatban foglaltakat egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
 

229/2011. (IX.13.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság módosító 
indítványát – melyben a Halmy József térre kerülı 4 db lámpatestet vegye most meg a 
Képviselı-testület – elutasította.  
 
(2 igen szavazat, 9 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslat elfogadását. 
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230/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Petıfi Sándor 

téren 6 db és a Halmy József téren 4db jelenleg korszerőtlen és energiapazarló 
lámpatestek cseréjéhez hozzájárul. A 10 db lámpatest cseréjére a fedezetet, 
1.000.000.- Ft-ot a 18/2011. (V.6.) Vecsés Város Önkormányzatának 2010. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet 17/c számú melléklet 14-es során és 625.250.- Ft-ot a 
6/2011. (II.21.) Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés 841-402 
közvilágítás, közterületi világító lámpatestek költségsorának terhére biztosítja.  

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon kivitelezési 
munkálatok megrendelésérıl. 

3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, 

a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet III. 
negyedéves módosítása; 
a kivitelezési munkák megrendelésére: a döntést követı 10 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás) 
 
 
24.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György úti különszintő közúti-vasúti keresztezés miatt kisajátítandó 
ingatlanok hasznosítására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: minden érintett ingatlan tulajdonosának felajánljuk a kisajátítást, 
ahol élnek ezzel a lehetıséggel és állami tulajdonba kerül az ingatlan, ott kezdeményezzük, 
hogy a város legyen a kezelıje. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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231/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, Dózsa 

György úti különszintő közúti-vasúti keresztezés megvalósítása miatt, a kisajátítási 
eljárás lezárását követıen Vecsés Város Önkormányzata vállalja a beruházáshoz 
nem szükséges, állami tulajdonba kerülı visszamaradó területek hasznosítását, 
illetve ehhez kapcsolódóan a területek fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatok 
ellátását (kezelıi jog). 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a 

beruházó NIF Zrt.-t és folytassa le a szükséges tárgyalásokat. 
 

Határid ı: azonnal, a NIF Zrt. értesítésére: a döntést követı 5 napon belül; 
a tárgyalások kezdeményezésére: a döntést követı 60 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására a 2011. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

232/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, 

hogy az Önkormányzat csatlakozzon a 2011. szeptember 16. és 22. között 
megrendezésre kerülı Európai Mobilitási hét rendezvénysorozathoz. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi Kartát az 

Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Gépjármő-közlekedési és Vasúti Szabályozási Fıosztály - Környezetvédelmi 
Osztálya részére történı megküldésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; a határozat kézhezvételétıl számított 3 napon belül. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
26.Napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi, ıszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Az idei évben, az 
eddigiekkel ellentétben már nem lesz ingyenes a fa a lakosság részére. Minden fáért egy 
jelképes összeget, 1.000,- Ft-ot fogunk kérni, ami a fa értékének kb. 10 %-a. Ezt a pénzt a 
Környezetvédelmi Keretbe kell elızetesen befizetni, a kapott elismervénnyel lehet a fát 
átvenni. Reményeink szerint ezzel az intézkedéssel elérjük, hogy a fákat gondozzák, 
megbecsüljék. A lakosság részérıl a gömbakác, gömbjuhar, gömbkıris és szivarfára van 
igény, szeretnénk idén is ezeket rendelni. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

233/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben 

is megszervezi az ıszi faültetési akciót. 
 
2. A Képviselı-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 7/a. melléklete, Környezetvédelmi Keret 
elıirányzat terhére, a 3. 10. 2 sorban, parlagfő elleni védekezésre elıirányzott 
2.000.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a facsemeték beszerzésének pénzügyi 
fedezetére. 

 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a lakosságnak az igényelt facsemeték 

darabjáért 1.000,- Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 
 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl és a Képviselı-testület 
novemberi ülésére történı beterjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; a facsemeték beszerzésére 2011. október 31-ig. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester. 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
27.Napirendi pont: 
Javaslat Díszpolgári tábla elhelyezésére 
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, 
az eredeti határozati javaslatot úgy változtatta meg, hogy ragasztott bető helyett vésett 
betőformát javaslunk, a határozati javaslat 2. pontjában szerepelı összeget nem pontosítjuk, 
mert nem tudjuk még, hogy mennyibe fog kerülni a tábla elkészítése. Ezen változtatásokkal a 
határozati javaslatot az Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta azt a 
javaslatot, hogy a Díszpolgári táblát helyezzük el az Önkormányzat falára.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

234/2011. (IX.13.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Városháza 
épületének falára díszpolgári táblát helyez el, melyen a megválasztott díszpolgárok 
neve és az évszám ragasztott bető formában kerül rögzítésre. 

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

érdekében a 2011. évi költségvetés 3/b. melléklet 1.8.1. során biztosított általános 
tartalékalap terhére bruttó 271.000.-Ft összeget biztosít. 

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

gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételérıl, illetve az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetési rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, a tábla elkészíttetésére: 2011. október 31.; 

a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet III. 
negyedéves módosítása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
28.Napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a „KAB-ME-11-C Kábítószer prevenciós programok 
támogatására” kiírt pályázati felhívásra 
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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 4 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérni Tárnokiné Törı Krisztinát, a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, hogy informáljon minket a pályázatról. 
 
Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje: az 
Önkormányzat lenne a pályázó és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a megvalósító. 
Háda Attilával közösen készítettük el a pályázatot. Ez egy kábítószer-prevenciós program, 
ami 10 %-os önerıt igényel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

235/2011. (IX.13.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a „KAB-ME-11” azonosító számon, „Kábítószer prevenciós programok 
támogatása” címmel megjelent pályázati felhívásra „C” kategóriájában. 

 
2. A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 3 250 000,- Ft. A Képviselı-

testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati önrészt, bruttó 325 000 
Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidıben történı benyújtására. 
 

Határid ı: a pályázat benyújtására: 2011. szeptember 15.  
az önrész biztosítására: a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatásának biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

236/2011. (IX.13.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat részére a negyven éves szolgálati idıvel nyugdíjba vonulók 
kiadásaira 4 000 e Ft összegő mőködési célú támogatást biztosít az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 18/2011. (V. 06.) rendelet  17/b. 
melléklet 19. sorából. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az átutaltatásról és a 2011. évi 

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

 
Határid ı: azonnal, 

az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
30.Napirendi pont: 
Javaslat a Káposztafeszt többletköltségei fedezetének biztosítására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság szintén 
tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A rendezvény költségeinek 
jelentıs emelkedését a rendırség nagymértékben befolyásolta, ugyanis le kell zárni a 400-as 
út egy szakaszát, az elkerülı út jelölésére nagyon sok táblát kell vásárolni, nagyon sok embert 
kell mozgósítanunk. Ugyanakkor sajnálatos módon a szponzorok nagy része elmaradt. Ezért 
szükséges az Önkormányzat nagyobb mértékő támogatása. 
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Pável Béla alpolgármester, a Káposztafeszt Szervezıbizottságának tagja: törvénymódosítás 
miatt minden ilyen jellegő rendezvényt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek be kell jelenteni. 
Ezt megelızıen egyeztetést folytattunk a rendırséggel Alattyányi István képviselı úrral 
együtt. Borbély Pál rendır-ırnagy, közrendvédelmi osztályvezetı felhívta a figyelmünket 
néhány, a jogszabályváltozások által keletkezett feladatunkra. A helyszínválasztás a korábbi 
évek tapasztalataira tekintettel véleménye szerint nem megfelelı, ugyanis a 400-as út 
közelsége balesetveszélyt, vészhelyzet esetén pánikhangulatot, pszichózist okozhat. Ha a 
helyszínváltozást nem fogadjuk el, akkor az Osztályvezetı úr javasolja a 400-as út teljes 
lezárását. Emellett a szervezıknek gondoskodni kell parkolóhelyek kijelölésérıl. Amennyiben 
a résztvevık a KRESZ vonatkozó elıírását nem tartják be, akkor a rendırség a 
szabálysértıkkel szemben a törvényben meghatározott közlekedésrendészeti intézkedéseket 
foganatosít. A rendezvény rendjének biztosításáról a szervezınek kell gondoskodnia. Ha a 
rendezvény során a résztvevık magatartása a törvényességet veszélyezteti, és a rend másképp 
nem áll helyre, a szervezı köteles a rendezvényt feloszlatni. Elég kemény megfogalmazások 
hangzottak el. A rendırség javaslatot tett arra, hogy hogyan ajánlja lezárni az adott szakaszon 
a forgalmat: az Üllırıl jövı forgalom a Város utcánál térne le a Fı útról, a Mátyás utcán és a 
Vágóhíd utcán keresztül a Rózsa utcánál lehetne visszatérni rá. A Budapest felıl jövı 
forgalom az Anna utcánál térne le a Fı útról, az Ady Endre utcán áthaladva a József utcánál 
lehetne visszatérni rá. 
Szerdán lesz az utolsó bejárás, ahol a létszámokról, útlezárásokról pontosítások fognak 
történni.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: ha lezárják a 400-as utat, akkor erre a napra nem 
vonatkozik a KRESZ szabály, akkor nem számít az út széli parkolás? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: le lesz zárva, ezáltal nem fognak tudni az út szélén parkolni. A 
gyalogos áthaladást fogjuk ott biztosítani, illetve a Volánbusz fog közlekedni. A 
résztvevıknek a szervezıbizottság fog behajtási engedélyt adni. 
 
Pável Béla alpolgármester, a Káposztafeszt Szervezıbizottságának tagja: a résztvevıknek 
különféle parkolási lehetısége lesz. A kézmővesek kapnak egy külön parkoló-kártyát, a 
fızısök kapnak külön parkoló-kártyát, a VIP vendégek is kapnak külön kártyát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elkerülı utakon is állnak majd rendırök? 
 
Pável Béla alpolgármester, a Káposztafeszt Szervezıbizottságának tagja: ez is meg fogjuk 
szerdán beszélni.  
Az biztos, hogy ırzés-védés is nagyobb létszámú csapattal fog történi, szükség van rá, de ez is 
emeli a költségeket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: plusz költséget fog még jelenteni a forgalomelterelı táblák 
megrendelése és kihelyezése, a polgárırök és rendırök vendégül látása.  
Minden hivatalos engedélyt be kell szereznünk, hogy a rendıri biztosítást ne nekünk kelljen 
finanszírozni, ugyanis akkor magánrendezvénynek minısül, ha ezt nem tesszük meg. 
 
Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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237/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Epres területén 

szükséges energia bıvítés 2000 e Ft összegő költségére a fedezetet a Közvilágítás 
szakfeladat szolgáltatásáról biztosítja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Káposztafeszt rendezvény 

útlezárási, biztonságszolgálati és egyéb felmerülı kiadásaira az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (ll.21.) rendelet 3. b melléklet 1.8.1. általános 
tartalék sorából bruttó 1 000 e Ft  összeget biztosít. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntések 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; 

a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: szeretném elmondani, hogy mivel zenés-táncos rendezvénnyé 
kell minısítenem a Káposztafesztet, ezáltal jegyzıi engedéllyel megvalósított rendezvény 
lesz, ami várhatóan igen erıs szakhatósági ellenırzést von maga után. 
 
 
31.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
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 2 
igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az „A” változatú határozati javaslatot nem javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést, 
és az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
 

238/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 18/2011. (V.6.) 
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önkormányzati rendelete 17/b. számú melléklet 19. sorának terhére a Vecsési Futball 
Club részére 16.000.000,- Ft összegő egyszeri támogatást nyújt mőködési 
költségekre, melybıl 2.660.000,- Ft átcsoportosításra került 2011. augusztus 
hónapban a 6/2011. (II. 21.) rendelet 11. § (3) bekezdése alapján.  
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
Határid ı: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
32.Napirendi pont: 
A nıi és férfi kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
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 4 
igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az „A” változatú határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést, 
és az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását 750-750 e Ft támogatási összeggel a nıi és férfi kézilabda szakosztály részére. 
 

239/2011. (IX.13.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete 3/b. számú melléklet 1.8.1. sorának 
terhére a VSE Nıi és Férfi Kézilabda Szakosztálya részére 1.500.000,- Ft összegő 
egyszeri támogatást nyújt mőködési költségekre, egyenlı arányú elosztásban. 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
Határid ı: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
33.Napirendi pont: 
Javaslat Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság támogatására 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

240/2011. (IX.13.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II.21.) önkormányzati 
rendelete 3/b. számú melléklet általános tartalék 1.8.1. sora terhére 300.000,- Ft, azaz 
Háromszázezer forint támogatásban részesíti a Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságot. 

 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

Határid ı: azonnal; 
a támogatási megállapodás megkötésére a döntést követı 30 napon belül 

  
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
34.Napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Lanyi tó területének rendezése céljából 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A rendezési feladatok 
egy része már elvégzésre került, a következı feladat a kaszálás és a gyomirtás. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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 szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság szintén 
tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

241/2011. (IX.13.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 
367/14. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, un. „Lanyi tó” területének 
tereprendezésére 2011. augusztus 31-ig bruttó 980.000,- Ft, azaz 
Kilencszáznyolcvanezer forint pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartalékalapja terhére biztosítja. 

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

gondoskodjon az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete módosítására 
vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl. 
 
Határid ı: azonnal, 

a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet III. 
negyedéves módosítása. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
35.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: megkerestek mozgássérült motoros kocsival 
közlekedı lakosok, azzal a kéréssel, hogy ha megoldható lenne, a temetı fıbejáratánál, a 
vízelvezetést szolgáló padkát kb. egy méter szélesen meg kellene szüntetni, hogy jármővükkel 
könnyebben be tudjanak jutni.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: nemrégiben volt egy kérdésem, hogy a Lırinci út 
végén parkoló kamionosok részére tudunk-e szemeteskukákat kihelyezni. Akkor azt a választ 
kaptam, hogy lesz rá mód, de még azóta sem kerültek kihelyezésre szemetesek.  
 
 
36.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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Tábori Ferenc alpolgármester: szeretnék köszönetet mondani a „Fal nem épül ember nélkül” 
címő rockopera készítıinek és szereplıinek, hogy a városi ünnepünket feledhetetlenné tették, 
és köszönjük az elıadásról készült DVD-t is. 
 
Dr. Fekete Károly képviselı: megkerestek engem a Gyár utca lakosai, ugyanis a körforgalom-
építés okozta elterelés miatt azok az autósok, akik Gyál felıl jönnek, de nem térnek le a Külsı 
Gyáli útra, azok a lezárás miatt a Gyár utcán mennek le. Mivel ez az utca földút, az ott 
közlekedı autók elviselhetetlenül porolnak. 
 
Az Erzsébet téren az élelmiszerüzlet mellett szelektív hulladékgyőjtık vannak kihelyezve, de 
kevés a heti egyszeri ürítés, állandóan tele vannak a konténerek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Gyár utca a Dózsa György út felıl lezárásra került, már nem 
tudnak arra letérni az autók, ez a probléma már meg lett oldva. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a lakosok jelezték felém, hogy szélhámosok járnak 
Vecsésen, idıs embereket csöngetnek ki olyan indokkal, hogy az Önkormányzattól jöttek 
felmérni a szociális helyzetüket, segélyekhez tudják ıket juttatni, adatokat kívánnak tılük 
rögzíteni. Még akkor is be akarnak menni a lakásba, ha a lakó nem akarja ezt a segítséget, 
mondván írja alá, hogy nem igényli ezt. Jegyzı asszony és a rendırség felé jeleztem a 
problémát, de fontosnak tartom minél szélesebb körben továbbadni az információt errıl a 
jelenségrıl, hogy az emberek felfigyeljenek rá.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: azzal is megkeresik a lakosokat a csalók, hogy a 
vecsési Önkormányzat 50.000,- Ft-tal járul hozzá ahhoz a készülékhez, amit ık árulnak. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: augusztus végén kaptam egy jelzést a kormánymegbízottól a 
Halmi Telepi Általános Iskolába történı két óvodai csoport elhelyezésével kapcsolatban. 
Tarnai Richárd kormánymegbízott jelezte felém, hogy nem az Oktatási Törvényben foglaltak 
szerint jártunk el. Az Oktatási Törvényben az szerepel, hogy ha intézmény átszervezésrıl van 
szó - márpedig átszervezés az is, ha bıvítjük az intézményt, ráadásul ezzel jobb 
körülményeket teremtünk a gyermekek számára – akkor az csak úgy mőködhet, hogy mielıtt 
még bármilyen elıterjesztést nyújtunk be a Képviselı-testület elé, elıtte már ki kellett volna 
kérnünk a szülıi szervezet és a nevelıtestület véleményét, meg kellett volna kérni egy 
független oktatási szakértıt, aki pénzért megvizsgálta volna ezt az átszervezést, utána a 
megyei önkormányzat oktatási szakértıjének az egész anyagot be kellett volna küldeni. 
Amennyiben az oktatási szakértı azt mondja, hogy itt senkinek az érdeke nem sérül, akkor 
hozhattuk volna be a Képviselı-testület elé. Jeleztem a törvényességi referensnek, hogy ez 
azért nem így történt, azért kellett behoznom a Képviselı-testület elé, mert el kellett dönteni, 
mint fenntartónak, hogy egyáltalán tudjuk-e biztosítani a plusz státuszt ennek a két csoportnak 
a mőködtetésére. Tisztában voltunk azzal, hogy rengeteg szakértıi hozzájárulást kell 
beszerezni, de mindaddig, amíg a fenntartó nem dönti el, hogy ezt vállalja, addig teljesen 
feleslegesen értesítenénk a szülıi testületet, a nevelıtestületet. A törvényességi referens azt 
mondta, hogy ezt megértette, ezért nem kifogást tett, hanem csak jelzést, amit nekem a 
Képviselı-testület tudomására kellett hoznom, hogy legközelebb ilyen jogszabálysértést ne 
kövessünk el.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a jelzés elfogadását. 
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242/2011. (IX.13.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi a 
Kormánymegbízott jelzését a Képviselı-testület 174/2011. (VII.12.) határozatára. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Pável Béla alpolgármester: tisztelettel meghívom a Képviselı-testület tagjait, a jelenlévı 
vendégeket és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a szeptember 25-én megrendezésre kerülı 
XI. Vecsési Káposztafeszre. A falusi templom elıtt lévı terményáldás után a felvonulás ¾ 12 
óra magasságában ér az Epres területére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném emlékeztetni képviselı-társaimat, hogy holnap 14.30 
órakor lesz a bejárás a mővelıdési központba, utána 15 órakor pedig a Díszteremben 
tájékoztató megbeszélést tartunk, amelyen részt vesz a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt 
Non-Profit Kft. vezetése és munkatársai, és a kivitelezı is. 
Szeptember 15-én 16 órakor kerül megrendezésre a Bálint Ágnes Óvoda új szárnyának 
ünnepélyes átadása, erre is mindenkit szeretettel várunk.  
 
 
37.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a soron következı rendes képviselı-testületi ülésünk idıpontja 
október 25., de rendkívüli ülés is várható. 
 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 17 óra 30 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


