
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 13/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettel együtt: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, 
Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Kelemen József Monori Rendırkapitányság vezetıje, Pallaga 
Norber Vecsési Rendırırs vezetıje, Székely Attila Monor Város Önkormányzat Hivatásos 
Tőzoltó-parancsnokság vezetıje, dr. Nagy Marianna MADA elnöke, Rácz Gábor VETÜSZ 
Kft. ügyvezetı igazgatója, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit 
Kft. ügyvezetı igazgatója, Pete Jánosné Czövek Olivér Református Óvoda vezetıje, Pap 
András Vecsési Református Egyházközség lelkésze, Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, dr. Vámos István háziorvos-jelölt, dr. Szarvas Tibor 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató fıorvosa, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, 
Igazgatási Osztály vezetıje, Orbán Erika Üzemeltetési Osztály vezetıje, Geiger Gizella 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Hanek Gábor szakértı 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 9 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr és Alattyányi István képviselı úr jelezték, hogy késni 
fognak, illetve nem biztos, hogy ideérnek. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a nyílt ülés napirendjei közé a „Beszámoló 
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi munkájáról” és 
a „Javaslat fedezet biztosítására a 2011. évi Lóti-futi Futóversenyen helikopteres repülés 
céljára” címő elıterjesztéseket, a zárt ülés napirendjei közé pedig a „Javaslat a regionális 
Zajvédelmi Bizottság tagjának megválasztására” és a „Javaslat a bölcsıde eszközbeszerzésére 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” címő elıterjesztéseket. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

112/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Beszámoló 
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi 
munkájáról” és a „Javaslat fedezet biztosítására a 2011. évi Lóti-futi Futóversenyen 
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helikopteres repülés céljára” címő elıterjesztéseket felveszi a nyílt ülésének napirendjei 
közé. A „Javaslat a regionális Zajvédelmi Bizottság tagjának megválasztására” és a 
„Javaslat a bölcsıde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” címő elıterjesztéseket pedig felveszi a zárt ülésének napirendjei közé. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Kelemen József r. alezredes, kapitányságvezetı 
  Monori Rendırkapitányság 
  Pallaga Norbert r. százados 
  Vecsési Rendırırs 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Székely Attila tő. alezredes 
  MVÖ Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 
5.Napirendi pont: 
Javaslat egyezség megkötésére az Egyenlı Bánásmód Hatóság elıtt folyó eljárásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Honecz Ágnes elnök 
  Egyenlı Bánásmód Hatóság 
  dr. Nagy Marianna elnök 
  MADA  
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2033. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 19/1994. (XI. 8.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
9.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Rácz Gábor ügyvezetı igazgató 
  VETÜSZ Kft. 
11.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló 
elfogadására  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Harazin István ügyvezetı igazgató 
  Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 
12.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján Közremőködési Megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Pete Jánosné intézményvezetı 
  Czövek Olivér Református Óvoda 
  Pap András lelkész 
  Vecsési Református Egyházközség 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában az emelt szintő testnevelés tantárgy oktatásának 
kimenı rendszerben történı megszüntetésére, egyidejőleg az emelt szintő angol nyelvoktatás 
felmenı rendszerő bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Horváthné Nedreu Klára igazgató 
  Halmi Telepi Általános Iskola 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
  Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
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15.Napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi hozzájárulás megadására gázvezeték vezetékjogának 
bejegyeztetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
16.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 0203/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Wass Albert utcai szennyvíz vezeték térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba vételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy utcai Óvoda nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
21.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
22.Napirendi pont: 
Javaslat az Airport City Ingatlanbefektetési Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Lovro Adrienn ügyvezetı igazgató 
  Airport City Kft. 
23.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a 2011. évi Lóti-futi Futóversenyen helikopteres repülés céljára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
24.Napirendi pont: 
Kérdés 
25.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
26.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
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27.Napirendi pont: 
Javaslat a regionális Zajvédelmi Bizottság tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
28.Napirendi pont: 
Javaslat az Anna utcai játszótér kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsıde kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
30.Napirendi pont: 
Javaslat a bölcsıde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
31.Napirendi pont: 
Javaslat a Mővelıdési Központ és Könyvtár (Vecsés, Telepi út 43., hrsz. 2314) épületében 
lévı étterem és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Eperturmix Kft. 
32.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Vámos István háziorvossal területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 
megbízási szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Vámos István háziorvos 
33.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi feladatok ellátására dr. Fekete Károllyal kötött megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Fekete Károly háziorvos 
 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

113/2011. (V.24.) 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 
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2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Kelemen József r. alezredes, kapitányságvezetı 
  Monori Rendırkapitányság 
  Pallaga Norbert r. százados 
  Vecsési Rendırırs 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Székely Attila tő. alezredes 
  MVÖ Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 
5.Napirendi pont: 
Javaslat egyezség megkötésére az Egyenlı Bánásmód Hatóság elıtt folyó eljárásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Honecz Ágnes elnök 
  Egyenlı Bánásmód Hatóság 
  dr. Nagy Marianna elnök 
  MADA  
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2033. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 19/1994. (XI. 8.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
9.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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10.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Rácz Gábor ügyvezetı igazgató 
  VETÜSZ Kft. 
11.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló 
elfogadására  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Harazin István ügyvezetı igazgató 
  Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 
12.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján Közremőködési Megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Pete Jánosné intézményvezetı 
  Czövek Olivér Református Óvoda 
  Pap András lelkész 
  Vecsési Református Egyházközség 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában az emelt szintő testnevelés tantárgy oktatásának 
kimenı rendszerben történı megszüntetésére, egyidejőleg az emelt szintő angol nyelvoktatás 
felmenı rendszerő bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Horváthné Nedreu Klára igazgató 
  Halmi Telepi Általános Iskola 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
  Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
15.Napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi hozzájárulás megadására gázvezeték vezetékjogának 
bejegyeztetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
16.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 0203/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Wass Albert utcai szennyvíz vezeték térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba vételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy utcai Óvoda nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
21.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
22.Napirendi pont: 
Javaslat az Airport City Ingatlanbefektetési Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Lovro Adrienn ügyvezetı igazgató 
  Airport City Kft. 
23.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a 2011. évi Lóti-futi Futóversenyen helikopteres repülés céljára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
24.Napirendi pont: 
Kérdés 
25.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
26.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
27.Napirendi pont: 
Javaslat a regionális Zajvédelmi Bizottság tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
28.Napirendi pont: 
Javaslat az Anna utcai játszótér kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
29.Napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsıde kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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30.Napirendi pont: 
Javaslat a bölcsıde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
31.Napirendi pont: 
Javaslat a Mővelıdési Központ és Könyvtár (Vecsés, Telepi út 43., hrsz. 2314) épületében 
lévı étterem és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: Eperturmix Kft. 
32.Napirendi pont: 
Javaslat dr. Vámos István háziorvossal területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 
megbízási szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Vámos István háziorvos 
33.Napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi feladatok ellátására dr. Fekete Károllyal kötött megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
Meghívott: dr. Fekete Károly háziorvos 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beruházásokról röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a 
Hársfa utca, Lehel utca, Liszt F. utca, Kodály Z. utca martaszfaltos burkolatot kapott. A többi 
utcát ütemesen, a Vagyongazdálkodási Osztály megrendelése alapján fogjuk elkészíteni. A 
Telepi út páros oldalán a Tompa utca és a kanyar között újabb járdaszakasz készült el. 
Megkezdıdött a Bálint Ágnes Óvoda új szárnyának mőszaki átadása. A Városközpont építése 
is jó ütemben halad. Jelenleg a Mővelıdési Központ elıtt és a piac területén a GYÁVIV Kft. 
dolgozói cserélik a nagynyomású vezetékeket, azt ígérték, hogy két hét alatt befejezik, illetve 
ígéretet tettek arra, hogy nem akadályozzák a piac mőködését. A Petıfi Sándor Általános 
Iskola kerítésének teljes felújítása a napokban kezdıdött el. 
A pályázatok közül a CBA körforgalom kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok bontása a 
mai napon megtörtént. Az elsı tárgyalásos fordulóra május 26-án kerül sor. A többi uniós 
pályázat elıkészítése a Képviselı-testület által meghatározott ütemben halad. 
Az Agglomerációs Törvény módosításával kapcsolatos javaslatunkat beküldtük az 
Országgyőlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága elé a megyei elnökön, illetve az 
országgyőlési képviselınkön keresztül. A Bizottság elfogadta, és módosító javaslatként 
benyújtotta az Országgyőlés elé. Várjuk az eredményt, de sajnos túl kecsegtetı híreket nem 
hallottunk. 
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Megkaptuk az önkormányzati törvény koncepcióját, amelynek véleményezésére 3 nap 
határidıt adtak. Az ezzel kapcsolatos észrevételeinket határidıben eljuttattuk a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének. 
Április 27-én az Egyenlı Bánásmód Hatóságnál jártuk, ahol a MADA és az EBH 
illetékeseivel egyeztettünk. Ennek alapján készítettünk egy elıterjesztést, ami a mai ülésen 
kerül megtárgyalásra. 
Megkerestek minket a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai, akik a játszótéri 
eszközöket ellenırizték, szemlét tartottak, valamint felülvizsgálták a karbantartások 
dokumentációit. Megállapították, hogy a játszótereink rendben vannak. 
Két nagyobb rendezvényen is túl vagyunk. Május 14-én volt a Lóti-futi, május 21-én pedig a 
József Attila Mővelıdési Ház szervezésében az Epresben megrendezésre került a 
Gyermeknap. Mind a két esemény nagy érdeklıdés mellett zajlott. 
 
Részemrıl ennyit szerettem volna elmondani, szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek 
ehhez kiegészítenivalója? 
 
Mivel senkinek nincs hozzászólása, szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

114/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

115/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Kelemen József r. alezredes, kapitányságvezetı, Monori Rendırkapitányság 
  Pallaga Norbert r. százados, Vecsési Rendırırs 
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Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Egy nagyon alapos beszámolót 
kaptunk. A települési statisztikából látszik, hogy minden téren stagnálnak, ami akár jó hír is 
lehet. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben nem volt Vecsésen halálos baleset. A tettenérések 
száma 10 %-os javulást mutatott, az összes elfogás tekintetében 15 %-os javulás 
tapasztalható. Az elıállítások, a szabálysértési feljelentések, a helyszíni bírságok és az ittas 
vezetések száma csökkent. Látszik, hogy a rendırség komolyan veszi a munkáját. Úgy 
gondolom, hogy Vecsés Város és a Vecsési Rendırırs kapcsolata példaértékő.  
A bizottsági ülésen problémaként merült fel, hogy a helyi rendezvényeknél (Búcsú, 
Káposztafeszt) a Monori Rendırkapitányság munkatársai kivonultak a városba, és számos 
lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy sok büntetést szabtak ki a kollégák a 
parkolás miatt. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy Polgármester úr, vagy Alattyányi 
István bizottsági elnök úr folytasson egyeztetést a Monori Rendırkapitányság vezetıjével, 
hogy a késıbbiekben ne legyenek ilyen problémák. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérdezni Kelemen József kapitányságvezetı urat, 
hogy van-e kiegészíteni-, illetve hozzáfőznivalója az elhangzottakhoz.  
 
Kelemen József Monori Rendırkapitányság vezetıje: köszönöm szépen, hogy a Gazdasági 
Bizottság ilyen pozitívan nyilatkozott az együttmőködésrıl. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 
15 évben folyamatos és töretlen az együttmőködés, amit szeretnék megköszönni. 
A parkolási büntetések kiszabásával kapcsolatban néhány gondolatot elmondanék. A 
rendırség jogalkalmazó szerv, végrehajtja a jogszabályban leírtakat. A rendırnek a 
helyszínen ezek alapján kell eljárnia, a szolgálati szabályzat intézkedési kötelezettséget ír elı. 
Már kerestem Polgármester urat azzal kapcsolatban, hogy ebben az évben amennyiben ilyen 
nagyszabású rendezvények lesznek, mint a Búcsú, vagy a Káposztafeszt, akkor elıre 
egyeztessünk. A parkolással kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy a 
gépkocsivezetıknek eredményes KRESZ vizsgát kellett ahhoz tenniük, hogy jogosítványt 
kaphassanak, ezáltal tisztában kell lenniük a közlekedés szabályokkal. Szeretném javasolni, 
hogy a szervezık figyeljenek arra is, hogy a rendezvényre autóval érkezıknek legyen 
lehetıségük a szabályos parkolásra, ne kerüljön senki olyan kellemetlen helyzetbe, hogy a 
rendırség megbüntesse ıket. Lehetıség van arra is, hogy a közútkezelıt megkeresve 
kezdeményezzék a szükséges forgalomszabályozási lépéseket. Partnerek vagyunk abban, 
hogy az idei évben és a jövıben közösen és idıben megtegyük a szükséges intézkedéseket. 
Mindenképpen meg kell találni azt a megoldást, hogy akik autóval érkeznek, azok 
megfelelıen tudjanak parkolni és a jogszabályi keretek között tudják otthagyni a jármővüket. 
 
Pável Béla alpolgármester: a szervezık részérıl szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben 
próbáltuk körüljárni a lehetıségeket a közlekedés és a parkolás ügyében. Meg kellett volna 
tervezni a kerülıutat, amelyet a Magyar Közút Kht. 1 millió forintért készített volna el, 
amennyiben lett volna lehetıség kerülıútra. A Jókai utca teljesen bedugul ilyenkor, tehát erre 
alkalmatlan. A temetınél földúttal rendelkezik Vecsés, ide sem lehet elirányítani a forgalmat. 
Amennyiben lett volna lehetıség, akkor meg kellett volna rendelni a táblák elhelyezését, 
amiért további 1 millió forintot kellett volna fizetni. Tehát ez a forgalom elterelés 2 millió 
forintba került volna, a rendezvény lebonyolítására a várostól összesen 2 millió forintot 
kaptunk. 
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Probléma az is, hogy akik az árut odahozzák, illetve ott fıznek, azoknak napközben mozogni 
kell, többször elmennek, majd visszajönnek, tehát a Fı út mellett egy bizonyos forgalmat le 
kell, hogy bonyolítsanak. A Fı úton a rendezvény alatt lassú a forgalom, ebbıl soha nem volt 
baleset. Idén a Gyermeknapon és elıtte a Tavaszi Fesztiválon is azt tapasztaltuk, hogy a 
gépjármővekkel az árokban parkoltak le. A szervezı bizottság úgy döntött, hogy felkéri 
Alattyányi István képviselı urat, hogy ebben a témában folytasson egyeztetéseket, a 
Képviselı-testületnek pedig javaslom, hogy kérje fel Polgármester urat is az egyeztetésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 10 fı, mivel 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr megérkezett. 
 
A rendırségnek vannak jogszabályi keretei, az Önkormányzatnak pedig anyagi lehetıségei, 
illetve objektív terei, ahol meg tudja szervezni ezeket a rendezvényeket.  
 
A Vecsési Rendırırs tevékenységérıl szóló beszámoló pozitív képet mutat, szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a munkájukat. A rendezvények lebonyolításánál 
pedig együtt kell dolgoznunk, hogy a jogszabályi kereteknek megfelelıen ésszerő megoldást 
találjunk. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni Rendırkapitány 
úrtól, vagy İrsparancsnok úrtól, hogy van-e arra lehetıség, hogy ideiglenes parkolási 
engedélyt adjunk ki az Epres felıli oldalon a résztvevıknek? A másik oldalon pedig 
szimpatikus volt számomra az a megoldás, amit tavaly a Káposztafeszt alatt tapasztaltunk, 
hogy nem rögtön büntettek, hanem figyelmeztették a leállni szándékozókat, hogy nem szabad 
ott parkolni. 
 
Pallaga Norbert Vecsési Rendırırs vezetıje: ehhez Közútkezelıi engedély kell, ki kell 
táblázni, ilyen módon van rá lehetıség. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását azzal a kitétellel, 
hogy egyeztetést kell folytatnunk a rendezvényeinkrıl. 
 

116/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırırs 2010. 
évi beszámolóját elfogadja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetı tárgyalásokat a 

rendırséggel a városi rendezvényeket érintı biztonságos közlekedéssel, parkolással 
kapcsolatban. 

 
Határid ı: 2011. június 30. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 



 13

4.Napirendi pont: 
Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Székely Attila tő. alezredes MVÖ Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a statisztikákból jól látszik, hogy a település lélekszámához 
arányosítva sok feladata van a Tőzoltóságnak. Köszönjük a hathatós segítséget, amit 
nyújtanak nekünk. Az Önkormányzat tavaly támogatta a Tőzoltóságot, reméljük, hogy az idei 
évben is meg tudjuk ezt tenni. 
 
Székely Attila MVÖ Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság vezetıje: szeretném megköszönni 
Vecsés Város támogatását, mert mint ahogy a beszámolóban is szerepel, nagyon alacsony 
költségvetésbıl gazdálkodunk, minden támogatásra szükségünk van. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

117/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat egyezség megkötésére az Egyenlı Bánásmód Hatóság elıtt folyó eljárásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: dr. Honecz Ágnes elnök, Egyenlı Bánásmód Hatóság 
  dr. Nagy Marianna elnök, MADA 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, 
és elfogadásra javasolja. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
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118/2011. (V.24.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel a 

fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltakra – 
egyezséget kíván kötni a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvánnyal az 
Egyenlı Bánásmód Hatóság elıtt folyó eljárás lezárására vonatkozóan. 

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy – az egyezség megkötését követıen – a 2011. 

évben a Gondozási Központban kívánja megvalósítani az akadálymentes bejutást. 
 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 
18/2011. (V.6.) önkormányzati rendelet 18. számú mellékletének 25. során bruttó 3 
millió 640 ezer forintot biztosít a tervezésre, engedélyeztetésre és a kivitelezésre. 

 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosításának elkészítésérıl és Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 
 
5. A Képviselı-testület az egyezség megkötése esetén elızetes kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben az oktatási intézmények fenntartása önkormányzati feladat 
marad, a 2012. évi költségvetésében bruttó 5 millió forintot biztosít a Halmi Telepi 
Általános Iskolában akadálymentes bejutás tervezésére, engedélyeztetésére és a 
kivitelezésre. 

 
6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az Egyenlı Bánásmód Hatóság elıtt 

folyó eljárásban az egyezség megkötésére a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú 
Alapítvánnyal. 

 
Határid ı: azonnal, 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2011. 
szeptember havi ülése; 
a jövı évi elıirányzat biztosítására: az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének elfogadása; 
az egyezség megkötésére: a döntést követı 60 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, amely a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 
szól. 2005-ben, amikor a Képviselı-testület elhatározta, hogy menetrend szerinti helyi 
buszjáratot indít, akkor 817 fı részére adtunk ki bérletet, ez mostanra 7 fıre csökkent. Úgy 
gondoljuk, hogy okafogyottá vált ez a rendeletünk, ezért a bizottság javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy fogadja el ennek a módosítását.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

19/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletét a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2033. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, a rendelet alapján 2005. óta biztosítjuk a helyi menetrendszerinti 
autóbuszjáratokon való utazásra jogosító nyugdíjas bérlet vásárlásához nyújtott támogatást a 
rászorulóknak. 2005-ben a támogatásban részesülık száma 639 fı volt, jelenleg 4 fı. A 
rendelet továbbá lehetıséget adott az ápolási díj méltányosságból történı megállapítására, de 
a Szociális Bizottság évek óta nem állapított meg senki részére méltányosságból ápolási díjat. 
Ezek értelmében a bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet módosítását.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletét a 
szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról. 
 



 16

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének … (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 19/1994. (XI. 8.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Az államháztartási törvény vonatkozó 
paragrafusai alapján át kell vezetnünk a tavalyi év változásait a vagyonkataszterben. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

21/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. (XI.8.) 
rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezek a rendeletek a helyi közügyek szabályozására már nem 
alkalmasak, vagy már nem hatályosak. 
 
Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
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22/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletét egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Rácz Gábor ügyvezetı igazgató, VETÜSZ Kft. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a VETÜSZ Kft. mérlegbeszámolóját a múlt héten 
a Kft. Felügyelı Bizottsága megtárgyalta és elfogadta. A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. is 
megvizsgálta a beszámolót és elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

119/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2010. évi 
mérlegbeszámolóját 
 

• 189.640.000,- Ft mérleg-fıösszeggel 
• 80.225.000,- Ft saját tıkével 
• 1.031.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel 

 
elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ı: azonnal; 
 a VETÜSZ Kft. jogi képviselıjének értesítésére: a döntést követı 3 

napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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11.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló 
elfogadására  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Harazin István ügyvezetı igazgató, Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt 

Nonprofit Kft. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 9 fı, mert 
Tábori Ferenc alpolgármester úr kiment az ülésrıl. 
 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

120/2011. (V.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Városközpont-fejlesztı 
Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját 
 

• 5.230 eFt mérlegfıösszeggel 
• 2.509 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

 
fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ı: 2011. május 31. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük cégeink eddigi munkáját, és reméljük, hogy továbbra 
is eredményesen fognak mőködni a város fejlesztése és fejlıdése szempontjából.  
 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján Közremőködési Megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pete Jánosné intézményvezetı, Czövek Olivér Református Óvoda 
  Pap András lelkész, Vecsési Református Egyházközség 
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Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérdezni a Czövek Olivér Református Óvada 
vezetıjét, illetve Pap András lelkészt, hogy kívánnak-e hozzászólni az elıterjesztéshez? 
 
Pete Jánosné Czövek Olivér Református Óvoda vezetıje: szeretném megköszönni az eddig 
kapott támogatásokat. Szeretném elmondani, hogy a Közremőködési Megállapodásban 
szereplı 20 fı gyermeklétszámot jóval túllépjük, tehát elsısorban vecsési gyermekeket 
veszünk föl óvodánkba. Jelenleg a 80 gyermekbıl 5 gyermek az, aki nem helyi lakos. 
 
Szlahó Csaba polgármester: munkájukat köszönjük. 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

121/2011. (V.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2011. május 

1-jén kezdıdı hatállyal a Vecsési Református Egyházközséggel a jelen határozat 
mellékletét képezı szerzıdéstervezet szerinti tartalommal, határozatlan 
idıtartamra az Önkormányzat Közremőködési Megállapodást köt a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a kötelezı felvételt biztosító óvoda 
feladatainak ellátásában való közremőködésre. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett Közremőködési Megállapodást az 
Önkormányzat nevében és képviseletében a Vecsési Református Egyházközséggel 
kösse meg. 

 
Határid ı: azonnal; 
 a Közremőködési Megállapodás megkötésére: 2011. május 31. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában az emelt szintő testnevelés tantárgy oktatásának 
kimenı rendszerben történı megszüntetésére, egyidejőleg az emelt szintő angol nyelvoktatás 
felmenı rendszerő bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Horváthné Nedreu Klára igazgató, Halmi Telepi Általános Iskola 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Ehhez a 
változáshoz elvi hozzájárulást korábban már adott a Képviselı-testület, most részleteiben is ki 
lett dolgozva, ezek szerint anyagi ráfordítás nem szükséges ehhez a váltáshoz. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság nem volt határozatképes, ezért nem 
tárgyalta az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

122/2011. (V.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Halmi 

Telepi Általános Iskolában az emelt szintő testnevelés tantárgy oktatása 2011. 
július 30-tól kimenı rendszerben megszüntetésre kerüljön, egyidejőleg 2011. 
augusztus 1-tıl az emelt szintő angol nyelv oktatása 4. évfolyamtól kezdıdıen 
felmenı rendszerben bevezetésre kerüljön. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az 1. pontban foglalt 

döntés alapján a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
és egységes szerkezetben a Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl fenntartói 
jóváhagyásra. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri az Intézményvezetıt, gondoskodjon az 1. pontban 

foglalt döntés alapján a Halmi Telepi Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
módosításáról és egységes szerkezetben a Képviselı-testület elé történı 
terjesztésérıl fenntartói jóváhagyásra. 

 
Határid ı: azonnal; 

 az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 
 a 2. pontban meghatározott napirend Képviselı-testület elé 

terjesztésére: 2011. június; 
 a 3. pontban meghatározott napirend Képviselı-testület elé 

terjesztésére: 2011. július 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı, Családsegítı- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja 440.000,- Ft biztosítását az általános 
tartalékalap terhére. A 65 fıre a város költségvetése 1.400.000,- Ft-ot biztosított, jelenleg 
várólistán 20-30 gyermek szerepel. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje 
szerint 20 fıvel növelhetnénk a résztvevık számát hetente, akiknek lehetısége nyílna a nyári 
napközis táborozásra. Azt gondolom, hogy mindenképpen pozitívan értékelhetı, hogy a város 
vezetése nagy gondot fordít a gyermekek nyári elhelyezésére, amíg a szülık dolgoznak. 
Nagyon jó programokat állítottak össze a szervezık, példaértékőnek tartom Vecsés ezen 
törekvését. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 10 fı, mivel 
Tábori Ferenc alpolgármester úr visszaérkezett az ülésre.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
támogatja a kezdeményezést, hiszen plusz 20 gyermek nyári elhelyezésérıl és a családok 
tehermentesítésérıl van szó. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez mindenképpen nagyon jó kezdeményezés, hiszen nagyon sok 
családban problémát jelent a gyermekek nyári elhelyezése.  
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

123/2011. (V.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Általános Tartalékalap elıirányzat 
terhére 440.000 Ft összegő pótelıirányzatot biztosít a 7/a melléklet 3.1. során lévı 
„Családsegítı nyári tábor” el ıirányzatra. 

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

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

 
Határid ı: azonnal; 

 a költségvetési rendelet módosítására: a 2011. július havi ülés (II. 
negyedévi módosítás) 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi hozzájárulás megadására gázvezeték vezetékjogának 
bejegyeztetéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

124/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, 4196/4. helyrajzi számon nyilvántartott, 2.304 m² 
nagyságú, kivett beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanra a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Korlátolt Felelısségő Társaság vezetékjogot jegyeztessen be a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba az Idegen tulajdonú ingatlan igénybevételérıl 
és vezetékjog alapításáról szóló Megállapodás és a 25/2011. munkaszámú változási 
vázrajz alapján. 

 A vezetékjoggal érintett terület nagysága: 628 m². 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
jelen döntésrıl a TIGÁZ-DSO Kft.-t értesítse. 

 
Határid ı: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követı 5 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melynek az eredményét tájékoztató 
jelleggel a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához meg kell küldeni. A 
rendkívül tartalmas és mindenre kiterjedı elıterjesztést a Szociális Bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámolóból is kitőnik, hogy a Képviselı-testület számos 
területen, nagy anyagi ráfordítással támogatja a rászorulókat (közétkeztetés, nyári napközis 
tábor, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ösztöndíj). Reméljük, hogy a jövıben is lesz 
erre lehetıségünk. 
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Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

125/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról és értesítse a döntésrıl a 
Gyámhivatal, a Semmelweis Bölcsıde és a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıit. 

 
Határid ı: azonnal; 

 tájékoztatásra és értesítésre: a döntést követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 0203/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ennek az ingatlannak a megvásárlásáról már korábban is 
beszélgettünk, de akkor még magasabb áron tudtunk volna hozzájutni. Ez a Vecsés-Gyál 
közötti Felsıbabádi út, tehát Vecsés határán lévı, egyébként gyáliak által használt terület. Az 
a szakasz, ami most megvételre kerül, az Vecsés közigazgatási határához tartozik, de eddig a 
Felsıbabádi Zrt. tulajdona volt.  
 
Szavazásra bocsátom az „A” változatú határozati javaslat elfogadását. 
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126/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzata úgy dönt, hogy megvásárolja a Vecsés, 0203/4 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, út megnevezéső, 1 ha 0324 m2 nagyságú 
ingatlant bruttó 3.500.000,- Ft vételáron az Önkormányzat zárszámadásáról szóló 
18/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet 18. számú melléklet Feladattal nem terhelt 
felhalmozási pénzmaradvány 19. sorának terhére. 

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határid ı: azonnal; 

 az adásvételi szerzıdés megkötésére a döntést követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Wass Albert utcai szennyvíz vezeték térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba vételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

127/2011. (V.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dudi Invest Kft. 

beruházásában és költségén megvalósult, Vecsés, Wass Albert utcai szennyvíz 
vezetéket térítésmentesen átveszi bruttó 2.750.000.-Ft átadási értéken. A 
mőtárgyakat – a vagyonnyilvántartásban történı aktiválást követıen – a GYÁVIV 
Kft.-nek átadja üzemeltetésre. 

  
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a vonatkozó átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
 

Határid ı: azonnal; 
 a megállapodás megkötésére: a döntést követı 8 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy utcai Óvoda nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A Kisfaludy utcai Óvoda vezetıje elmondta, hogy már régóta foglalkoznak az 
óvoda nevének megváltoztatásával. Közvélemény-kutatást tartottak a szülık és a nevelık 
körében, ennek végeredményeként szeretnék „Mosolyország Óvoda – Lachenland 
Kindergarten” névre változtatni az óvoda nevét. Az Oktatási Bizottság azzal a kitétellel 
fogadta el az új név felvételét, hogy utána kell nézni, hogy a német fordítás megfelelı-e. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az NNÖK is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az ülésen felmerült a német fordítás 
kérdése. Itt nem szó szerinti fordítás van a magyar és a német elnevezés között, de ez nem is 
követelmény. Ez az elnevezés, hogy „Lachenland Kindergarten” könnyen kiejthetı a 
gyermekek számára is. Úgy gondoljuk, hogy ha az óvoda vezetısége, nevelıtestülete, illetve a 
szülık támogatják ezt az elnevezést, akkor nekünk is támogatni kell.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
 

128/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kisfaludy 
utcai Óvoda nevét 2011. szeptember 1. napjával „Mosolyország Óvoda – 
Lachenland Kindergarten” névre változtatja.  

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

gondoskodjon az intézményi Alapító Okirat módosításának elkészítésérıl és a 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl, továbbá hívja fel az intézményvezetı figyelmét 
a névváltoztatással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határid ı: azonnal; 

 az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 
 Alapító Okirat módosítására: 2011.06.30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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20.Napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch nevének megváltoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. A Falusi Általános Iskola igazgatója is 
megkeresett, hogy a nevelıtestület és a szülık részérıl igényként merült fel az iskola nevének 
megváltoztatása. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az NNÖK is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Szabó Attila képviselı: a névváltoztatással kapcsolatos kiadásokat ki fogja finanszírozni? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az intézmény saját költségvetésébıl fogja ezt rendezni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
 

129/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Falusi 
Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch nevét 2011. szeptember 1. napjával 
„Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch” névre változtatja.  

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

gondoskodjon az intézményi Alapító Okirat módosításának elkészítésérıl és a 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl, továbbá hívja fel az intézményvezetı figyelmét 
a névváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére.   

 
Határid ı: azonnal; 

 az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 
 Alapító Okirat módosítására: 2011.06.30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

130/2011. (V.24.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 18/2011. (V.6.) 
önkormányzati rendelete 18. számú melléklet feladattal nem terhelt mőködési 
pénzmaradvány 11. sora terhére az alábbiakban felsorolt civil szervezeteket részesíti 
támogatásban: 

 
• Kézilabda Szakosztály(mőködésre) 

� nıi utánpótlás, férfi utánpótlás     1.000.000,- Ft 
• Dobrovitz Kft.  

(Fogathajtó Verseny megrendezésére)       750.000,- Ft 
• Vecsési Református Óvoda (mőködésre)    1.000.000,- Ft 
• „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája 

Ápolásáért Alapítvány               50.000,- Ft 
• Vecsési Hagyományırzı Zeneegyesület       500.000,- Ft 
• VHZ testvérvárosi kapcsolat        200.000,- Ft 
• Lumpen-Klumpen tánccsoport           50.000,- Ft 
• Vecsési József Attila Mővelıdési Ház Népdalköre       50.000,- Ft 
• Honismereti Kör (mőködésre)          50.000,- Ft 
• Rosmarein Táncegyesület (mőködésre)         50.000,- Ft 
• II. számú Nyugdíjasklub (kirándulásra, ünnepekre)       50.000,- Ft 
• III. számú Nyugdíjasklub (fürd ıjegyre, utazásra)       50.000,- Ft 
• Róder Imre Cserkészcsapat (utazáshoz, táborozáshoz)       50.000,- Ft 
• Rohan Hobbilovas Sportegyesület (mőködésre)        50.000,- Ft 
• 83. sz. Attila Cserkészcsapat (mőködésre)        50.000,- Ft 
• Concerto Harmonia (mőködésre)          50.000,- Ft 
• Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési Szerv. (mőködésre)50.000,- Ft 
• Orbán Balázs Erdélyi Kör (mőködésre)         50.000,- Ft 
• VFC (100 éves évforduló megünneplése)       300.000,- Ft 
• Testvérvárosi kapcsolat (kézilabda)       150.000,- Ft 

 
Összesen:                4.550.000,- Ft 
 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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Határid ı: azonnal; 
 a támogatási megállapodás megkötésére a döntést követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22.Napirendi pont: 
Javaslat az Airport City Ingatlanbefektetési Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Lovro Adrienn ügyvezetı igazgató, Airport City Kft. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és elfogadásra javasolja a szerzıdésmódosítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

131/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 
Airport City Ingatlanbefektetési Kft. és az Önkormányzat között 2007. június 13-
án létrejött szerzıdés módosításához, miszerint az Airport City Parkban a H és I 
jelő csarnok- és irodaépület megépítéséhez még nem szükséges a Lırinci út hiányzó 
szakaszának a megépítése, de a fennmaradó területek fejlesztésének feltétele az 
említett útszakasz Airport City Kft. általi megépítése. 

 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerzıdésmódosítást az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határid ı: azonnal; 
 az Airport City Kft. értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 
 a szerzıdés megkötésére: 2011. június 30. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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23.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a 2011. évi Lóti-futi Futóversenyen helikopteres repülés céljára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

132/2011. (V.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy utólagosan 
bruttó 574.925.- Ft összeget biztosít a városi Lóti-Futi Futóversenyen helikopteres 
repülés céljára, az általános tartalékalap terhére. 

 
2. 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 rendelet módosításának elıkészítése: a költségvetési rendelet II. 

negyedéves módosítására 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy tervbe van-e véve a 
Kinizsi utca Erzsébet tér – Zrínyi u. közötti szakaszán az aszfalt javítása, hiszen ezzel 
kapcsolatban korábban interpelláltam, de az út állapota egyelıre változatlanul rossz, ami 
balesetveszélyt okoz. Még csak figyelmeztetı tábla sem lett kihelyezve. A lakosság fel van 
háborodva az út minısége miatt.  
 
 
25.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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Pável Béla alpolgármester: szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy megnyílt a 
vecsési Tájház. A megnyitó rendezvényen sok vendég vett részt. Szombaton a Falusi 
Általános Iskola megtartotta nemzetiségi napját, ahol felléptek azok a gyerekek, akik a 
kéttannyelvő oktatásban vesznek részt. Nagyon ügyesek voltak, látszott rajtuk, hogy sokkal 
több lehetıség van foglalkozni velük nemzetiségi vonatkozásban. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: május 28-ára szervezzük az elsı „Kétkeréken” 
Közlekedésbiztonsági Napot motorosok és kerékpárosok részére, amire ezúton mindenkit 
nagy szeretettel hívunk. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: folyamatosan érkeznek a hivatalos városi ünnepségekre a 
meghívók, kérem képviselıtársaimat, hogy lehetıség szerint jelenjenek meg ezeken a 
rendezvényeken. Felhívom a figyelmet továbbá a június 4-i trianoni megemlékezésre. 
 
Szabó Attila képviselı: két dolgot szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani. A Városi Nemzeti 
Szövetség rendezésében május 27-én 18 órakor lesz „Vecsés története a régészeti leletek 
tükrében” címő kiállítás megnyitója. Szeretettel várunk mindenkit. Május 28-án 18 órától a 
Jókai Szabadtéri Színpadon kerül megrendezésre a VI. Nemzeti Rockfesztivál rock 
zenekarokkal, betyárbemutatóval. 
 
 
26.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a soron következı rendes képviselı-testületi ülésünk idıpontja 
június 28., a következı pedig július 26. 
 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mint ismeretes szakmailag Dr. Práczki Péter úr képviseli Vecsés 
Város Önkormányzatát a RETS program keretében zajló konferenciákon, aki az ezeken való 
részvételrıl tartana nekünk egy rövid prezentációt. 
 
Dr. Práczki Péter: másfél éve dolgozom Vecsés Város Önkormányzatánál a megújuló energia 
szerepkörében. Ezt a 3 éves programot szeretném összefoglalni a Képviselı-testület részére.  
2009-ben a Gazdasági Bizottság ülésén adtam elı tájékoztatást errıl a megújuló energia 
konferenciáról, javasolva, hogy Vecsés Városa vegyen részt ezen a programon. Nagyon 
örülök, hogy pozitív döntés született ez ügyben. Ez a rendezvénysorozat 36 hónapig tart, 10 
ország képviselteti magát, mind a 10 országban tartanak konferenciát, így mindenhova el 
tudjuk vinni Vecsés Város jó hírét. Ezeken a konferenciákon a részvételen kívül lehetıség 
nyílik arra, hogy szót kapjunk, elıadásokat tartsunk. A konferenciasorozat 13 elıadásból áll, 
ennek kb. 80 % már lezajlott. A nyitó konferencia Portugáliában volt 2010-ben, ezen Szlahó 
Csaba polgármester úr is részt vett. Lehetıségünk volt bemutatkozni, felvázolni, hogy kik 
vagyunk, és milyen irányban szeretnénk menni a megújuló energia területén.  
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint a legfontosabb, hogy új információkat 
kapunk a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatban. Szeretnénk egy tanulmányt 
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elkészíttetni. Ez a konferenciasorozat a városnak minimális költséget jelent, hiszen ehhez a 
programhoz 95 %-os támogatást kapunk. 
 
Dr. Práczki Péter: azt el kell mondanom, hogy nemcsak városok képviseltetik magukat, 
hanem egyetem is, és olyan szervezetek is, akik a megújuló energiával foglalkoznak. Az 
egyetemi oktatást, illetve az ottani gyakorlatot próbáljuk áthelyezni bizonyos szervezeteken 
keresztül, olyanokhoz, mint a Képviselı-testület is, akik késıbb eldöntenek például olyan 
kérdéseket, hogy a mővelıdési központ geotermikus energiával mőködjön-e vagy sem. 
Ez a program 85 ezer euroba kerül 3 évig tart, ebbıl nekünk az összköltség 5 %-ába kerül a 
részvételünk. 
2011. februárjában Budapesten volt az INTERREG konferencia, amin szintén részt vettünk. 
Több programunk is van, amit szeretnénk megvalósítani. El szeretnénk érni, hogy Vecsés a 
megújuló energia területén fontos szerepet töltsön be a térségben, sıt az egész országban. Az 
a meggyızıdésem, hogy Magyarországnak hatalmas lehetıségei vannak a geotermikus 
energiafelhasználás területén. Sajnálom, hogy az elmúlt 20 évben nem igazán használtuk ki 
ezt a lehetıséget, de úgy gondolom, hogy itt lesz az idı, és rámutatunk ennek elınyeire a 
kulturális központ üzemeltetésével. 
A RETS.hu honlapon szereplı angol nyelvő szöveget fordítom magyar nyelvőre, hogy 
szélesebb körben terjedjenek az információk. Elindítottunk egy általános iskolai programot is, 
mert úgy gondoljuk, hogy amiket mi ezeken a konferenciákon megtanulunk, azt a 
gyermekeknek tovább kell adni. Vecsésen minden iskolában tartottam már elıadást.  
Két hét múlva lesz a konferenciasorozat következı része, még nem tudom, hogy ki utazik 
velem, mert itt több kérdés is felmerült. Szeretnénk, ha a képviselık is részt tudnának venni 
egy-egy konferencián. Ezzel kapcsolatban ellentmondásos a válasz: a franciák azt mondják, 
hogy a képviselık kiutazását is lehet finanszírozni a rendelkezésre álló keretbıl, a magyar 
rész pedig azt mondja, hogy nem. Arra kérem Polgármester urat, hogy minél hamarabb 
menjünk el a VÁTI-hoz és tisztázzuk ezt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2009-ben teljesen ismeretlenül felkeresett engem Dr. Práczki 
Péter, hogy van egy ilyen program, részt vehetnénk rajta. A Képviselı-testület úgy döntött, 
hogy vegyünk részt ezen a konferencia sorozaton. Akkor még úgy tudtuk, hogy 10 % lesz az 
önrész, ez lejjebb ment. Úgy gondolom, hogy ez a 85 ezer euro, ami a rendelkezésünkre áll, 
akkor lenne még jobban felhasználva, ha lehetne egy tanulmányt készíteni Vecsésre, ami a 
geotermikus energia felhasználási lehetıségeit vázolná fel. Ez az elıtanulmány a késıbbi 
pályázatoknak lehetne az elıfutára. A program szervezıinél kezdeményeztük, hogy egy ilyen 
tanulmányt elkészíthessünk ennek a programnak a számlájára, az egyeztetések folyamatban 
vannak. Práczki úrról tudni kell, hogy 4 nyelven beszél, ı az a felelıs, aki az összes 
programon részt vesz. A másik fontos kérdés, hogy ha a magyar fél, tehát a VÁTI nem is 
fogja megengedni, hogy a képviselık ebbıl a költségbıl részt vegyenek a konferenciákon, 
akkor is érdemes lenne esetleg külön finanszírozással kiutazni.  
Szeretném megkérdezni Práczki urat, hogy állunk a beadványunkkal, mely szerint a 
tanulmányt elkészíthessük? 
 
Dr. Práczki Péter: van egy beadvány, ez azt jelentené, hogy 3 millió forint értékben 
szeretnénk Vecsés geotermikus felmérését elkészíttetni. Ezt a kérelmet Strasszburgban 
átadtam. A franciák azt mondták, hogy ık ezt nem tudják eldönteni, beküldik az INTERREG 
központjába. Nagyon szkeptikusak a témában, mert eddig ilyennel nem találkoztak, 
hamarosan meg fogjuk kapni a választ. 
2012. áprilisában lesz nálunk egy nagy nemzetközi konferencia, úgy gondolom, hogy azt a 
konferenciát, amire 10 ezer eurot fogunk kapni, azt úgy kellene irányítani, hogy a vecsési 
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kulturális központot be tudjuk mutatni. Akkor majd meg kell hívni a legjobb geotermikus 
elıadókat és a médiát.  
 
Szlahó Csaba polgármester: eddig 20 ezer eurot költöttünk el a 85 ezerbıl. Ha lehetne 
értelmesen felhasználni ebbıl a pénzbıl arra, hogy nekünk ez a jövıben kamatozzon, akkor 
ezt most kellene megtenni. 
 
Dr. Práczki Péter: még egy nagyon fontos kérdés. Amikor kint voltunk Strasbourgban, akkor 
találkoztunk olyan német polgármesterekkel, akik nagyon szívesen kommunikálnak velünk, 
szívesen eljönnének hozzánk, vagy fogadnának minket. Olyan célokat tőztek ki, hogy 2017-re 
nulla kibocsátású helyek legyenek ezekbıl a városokból, ez azt jelenti, hogy nulla fosszilis 
energiafelhasználással mőködjenek. Úgy gondolom, hogy Vecsésnek is el kell indulnia oda, 
hogy kijelölje azt, hogy valamikor nulla kibocsátású hely legyen. 
Tárgyaltam egy francia céggel, az Ipartestületen keresztül fel lehetne venni a kapcsolatot 
olyan szakemberekkel, akik pl. tetıfedéssel foglalkoznak. A franciák segítenének ebben. 
Azon is gondolkoztam, hogy hogyan lehetne napelem gyártó helyet felállítani például 
Vecsésen. Ha megkapnám a megbízást, nagyon szívesen utánanéznék ennek is, mert elıbb 
utóbb napelemeket szeretnénk látni a tetıkön. Polgármester úrnak és minden politikusnak oda 
kellene hatni, hogy az áramot, amit a tetın elıállítunk, azt központilag felvásárolják csakúgy, 
mint Angliában, Németországban vagy Franciaországban.  
Szeretném még elmondani, hogy idıközben megkeresték Vecsést, hogy van egy új pályázati 
lehetıség, abban a témában, hogy egy várost hogyan lehet nulla emissziójúvá alakítani. 
Beadtuk a jelentkezésünket rá, 3 évre 200 ezer euro támogatásról van szó. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a tájékoztatót. 
 
Ezek után Balatoni Péter, a Dokumentumtár szolgáltatója tartott rövid tájékoztatást a 
Képviselı-testület tagjainak.  
 
Balatoni Péter: a Polgármesteri Hivatal vezetısége szeretné új alapokra helyezni a 
kommunikációt a Hivatal, a képviselık, az intézmények és az állampolgárok között. A 
Hivatal az állampolgárokkal a weblapon keresztül kommunikál, ennek a projektnek a 
keretében jön létre az új honlap is, ami a jövı hónaptól elérhetı lesz. Ami a Képviselı-
testületet feltétlenül érinti, az a Hivatal és a képviselık közötti kommunikáció. Eddig e-
mailen kapták meg az elıterjesztéseket, a meghívókat és e-mailen ment a bizottsági ülések 
elıkészítése is. Most egy olyan megoldás kerül bevezetésre, ahol az e-mailt csak értesítésre 
használjuk, az elıterjesztések és a meghívók mindig egy helyen elérhetıek. Ez lesz a 
Dokumentumtár, amelynek a használatát szeretném megismertetni Önökkel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést 18 óra 15 perckor 
bezárom. 

K. m. f. 
 

 
Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Vighné Bárány Tímea 
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A 121/2011. (V.24.) határozat melléklete 
 
 
 

Közremőködési Megállapodás 
 

 
Amely létrejött egyrészrıl Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent 
István tér 1.) képviseli Szlahó Csaba polgármester 
 
másrészrıl a Vecsési Református Egyházközség (székhelye: 2220 Vecsés, Árpád 
u. 6.) képviselıi Pap András lelkész, valamint Szabó Dénes gondnok mint a 
Czövek Olivér Református Óvoda (2220 Vecsés, Árpád u. 6.) fenntartója,  
 
- a továbbiakban együttesen Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
 
A Vecsési Református Egyházközség és Vecsés Város Önkormányzata a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82.§ (6) bekezdésében foglaltak 
szerint a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó kiegészítı hozzájárulásra 
való jogosultságához szükséges, a kötelezı felvételt biztosító óvoda feladatainak 
ellátásában való részvételének tárgyában az alábbiakban állapodnak meg. 
 

1. A megállapodás tárgya 
 

1.1.    A Vecsési Református Egyházközség – mint a Czövek Olivér 
Református Óvoda fenntartója – vállalja a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 82.§ (6) bekezdésében 
meghatározott kötelezı felvételt biztosító óvoda feladatainak 
ellátásában való közremőködést a jogszabályban meghatározott 
módon és formában. Ennek keretében ellátja a 2.1. pontban 
meghatározott gyermeklétszám függvényében a gyermekek hároméves 
korától a tankötelezettség – Kt. 6.§-ának (2) bekezdésében 
meghatározott – kezdetéig tartó, valamint a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggı feladatokat is.  

 
1.2.    A jelen Közremőködési Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott 

feladatok ellátása a 2220 Vecsés, Árpád u. 6. szám alatti Czövek Olivér 
Református Óvodában történik. 

 
1.3.     Az 1.1. pontban megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthetı, 

ha az nem ütközik a Kt. 81.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogosultsággal, amely alapján a Czövek Olivér Református Óvoda 
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kikötötte a református keresztyén vallás elfogadását. A megállapodás 
megkötése nem mentesíti Vecsés Város Önkormányzatát a feladat-
ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a 
szülei nem akarják a vallásilag elkötelezett óvodába járatni 
gyermeküket. 

 
1.4 A Czövek Olivér Református Óvoda az 1.1. pontban meghatározott 
feladatainak  ellátása keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél elınyben 
kell hogy részesítse a  halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket a Kt. 
82.§ (6) bekezdésében foglaltaknak  megfelelıen. 

 
2. A gyermeklétszám meghatározása 
 
2.1. A Czövek Olivér Református Óvoda vállalja a mindenkori hatályos 

alapító okiratában meghatározott felvehetı maximális gyermeklétszám 
minimum huszonöt százalékában vecsési lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkezı gyermekek kötelezı felvételét és 
ellátását. 

 
2.2.      Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Református Egyházközség 

a Czövek  Olivér Református Óvoda Alapító Okiratában 
meghatározott felvehetı maximális  gyermeklétszám (80 fı) alapján 
20 fı létszámban állapítja meg a Czövek Olivér 

            Református Óvoda 1.1. és a 2.1. pontban meghatározott feladat- 
ellátási kötelezettségét. 

 
3. A megállapodás idıtartama 
 
3.1.      Jelen Közremőködési Megállapodás határozatlan idıre jön létre. 

 
4. A Közremőködési Megállapodás felülvizsgálata 
 
4.1. Felek kötelesek a Megállapodást – különös tekintettel annak 2.2. 

pontjában foglaltakat – az esetleges jogszabályváltozásokra, valamint a 
Czövek Olivér Református Óvoda mőködési feltételeiben beállt 
változásokra tekintettel  felülvizsgálni. 

 
5. Vegyes rendelkezések 
 
5.1.    Felek vállalják, hogy a Közremőködési Megállapodás teljesítése 

érdekében egymással teljes körően együttmőködnek, a szükséges 
tényeket, adatokat egymás rendelkezésére bocsátják. 
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5.2.      Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeirıl szóló 1997. évi CXXIV. törvény, 
valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései irányadóak. 

 
Felek a jelen Közremőködési Megállapodást átolvasták, értelmezték és azt mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen Közremőködési 
Megállapodást a …../2011. (….) határozatával jóváhagyta. 
 
 
Vecsés, 2011. május  
 
 
 

   Szlahó Csaba                Pap András                              Szabó Dénes 
    polgármester          lelkész                             gondnok 

 Vecsés Város Önkormányzata             Vecsési Református Egyházközség 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
   Mohainé Jakab Anikó 
  jegyzı 
 
 
 
A Közremőködési Megállapodás tartalmát megismertem és az abban foglaltakat 
tudomásul veszem. 
 
 
    Pete Jánosné 
             intézményvezetı 


