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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 3/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. február 17-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Saska 
Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Frühwirthné Halász Melinda Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettese, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tasnádi Márta C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
könyvvizsgálója, Dr. Nagy Marianna Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány 
elnöke, Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje, Tárnokiné Törı Krisztina 
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Harazin István Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgató, Háda Attila Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projekt-manager, Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat igazgató fıorvosa, Kis Tóth János József Attila Mővelıdési Ház vezetıje, Halápiné 
Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetıje, 
Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje, Kecskeméti Róbert szakértı, 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 Oláh László képviselı úr jelezték, hogy egyéb 
elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzat 
Képviselı-testületi véleményének megküldésére a NIF Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró 
átépítésével kapcsolatban” címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

15/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Önkormányzat Képviselı-testületi véleményének megküldésére a NIF Zrt. 
részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban” címő elıterjesztést felveszi 
napirendjei közé. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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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: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetıje 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatot érintı, Egyenlı Bánásmód Hatóságnál folyó eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Nagy Marianna MADA elnöke 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. 
évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Mayerné Lénárd Aranka intézményvezetı 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Goór Karolina intézményvezetı 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületi véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Interpelláció 
12.Napirendi pont: 
Kérdés 
13.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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14.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
15.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja címő 
projekthez kapcsolódó Mővelıdési Ház és Könyvtár épület kivitelezési munkáira vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. 

ügyvezetıje 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

16/2011. (II.17.) 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 Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetıje 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatot érintı, Egyenlı Bánásmód Hatóságnál folyó eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Nagy Marianna MADA elnöke 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. 
évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Mayerné Lénárd Aranka intézményvezetı 



 4 

9.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Goór Karolina intézményvezetı 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületi véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Interpelláció 
12.Napirendi pont: 
Kérdés 
13.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
14.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
15.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja címő 
projekthez kapcsolódó Mővelıdési Ház és Könyvtár épület kivitelezési munkáira vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. 

ügyvezetıje 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az utolsó képviselı-testületi ülés óta jórészt az elıttünk álló nagy 
beruházásokról folytattunk tárgyalásokat. Az elmúlt hét eseményeit nagyban érinti a mai 
ülésre felvett napirendünk is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.-nél több projektünk is 
fut. Ezek közül most egyrészt a körforgalom építésérıl, illetve a külön szintő csomópontok 
létesítésérıl volt szó. Mindkettı más-más forrásból, más projektként kerülne megvalósításra. 
Az általunk CBA körforgalomként emlegetett projektünk a kiírási szakasz közelében van, 
ugyan még bizonyos tervmódosítások szükségesen a közmőkiváltások esetében, de reméljük, 
hogy hamarosan el tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást. A NIF Zrt. fogja bonyolítani a 
közbeszerzést, az Önkormányzat rendelkezésre bocsátotta a terveket, illetve 30 millió forint 
önrészt biztosítottunk, a Pénzügyminisztérium pedig 40 millió forintot. Hosszú évek óta 
dolgozunk ennek a megvalósításán, több évre volt szükség csak ahhoz, hogy az összes érintett 
cég aláírását begyőjtsük a szerzıdés megkötéséhez. Elıreláthatólag tárgyalásos eljárás lesz, 
de a tervezınek még bizonyos pontokat tisztázni kell, ugyanis a tőzoltók beleszóltak abba, 
hogy mekkora legyen a sugara ennek a beton körforgalomnak, hogyan kell ezt tágítani, vagy 
szőkíteni. Ez azért érdekes, mert az országos elıírásoknak teljesen megfelel, korábban már 
hozzá is járultak, de a monori tőzoltóságon felülbírálták, így jelenleg ennek a tisztázása 
folyik. 
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Az aluljárók esetében két külön szintő csomópont tervezése folyik a város közigazgatási 
határán belül. Az egyik az Üllıi útnál, - errıl ma tárgyalunk - a másik pedig a nagysorompó 
kiváltása lenne. Hogy ez megvalósul-e ezt még nem tudjuk, elıkészítési fázisban vagyunk. 
Amint részletesebb információink lesznek, természetesen a bizottságokkal is meg fogjuk 
beszélni. 
 
Pável Béla alpolgármester: két héttel ez elıtt Berlinben a vecsési savanyúságokat nagy 
sikerrel képviselte a Sauer Kft. Ez a hungarikum törvény hajnalán véleményem szerint segíti a 
vecsési savanyúságok hungarikummá válását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

17/2011. (II.17.) 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. 
 

18/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Oláh László, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke kérésére tolmácsolom, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletét a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
képviseletében Tasnádi Mártát. 
A bizottságok megkapták az anyagot, több egyeztetı tárgyaláson is túl vagyunk. A Képviselı-
testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival régóta dolgozunk azon, hogy sikerüljön nullára 
hozni a költségvetést. Amit ki szeretnék emelni: az intézményhálózat biztonságos 
mőködtetése az egyik legfontosabb alapfeladatunk, erre nagy hangsúlyt fektetünk. 
Szeretnénk, ha a szolgáltatási színvonal legalább olyan szinten maradna, mint ahogy az elmúlt 
években ez megszokottá vált. Gondoljunk csak a Szakorvosi Rendelıintézetre, vagy az új 
óvodánkra, a régiek felújítására. A normatívák nem csökkentek, nem is emelkedtek. Ez jó 
hírnek számít, mert általában csökkeni szoktak a normatívák, illetve feladatokat vonnak össze, 
ami azzal végzıdik, hogy az önkormányzatnak több pénzt kell adnia valamely feladat 
ellátáshoz. Egyedül a Gyámhivatal esetében volt normatíva csökkenés, ennek sem örültünk, 
de végül is a normatívák mértéke nagyjából megmaradt. Másik fontos feladatunk a külsı 
források bevonása és a város fejlesztése a pályázati források kihasználásával. A Képviselı-
testület mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy külsı forrásokkal tovább tudjuk fejleszteni 
városunkat, legyen szó intézményhálózat fejlesztésrıl vagy úthálózat fejlesztésrıl, a lényeg 
az, hogy a lakosság komfortérzetét próbáljuk növelni. Igyekszünk minden pályázati 
lehetıséget megragadni, ebben az évben is nagyon sok pályázatunk fut. A pályázatokhoz az 
önrész biztosítása elsırendő feladatunk, ha meg akarjuk nyerni és le akarjuk hívni ezeket a 
pénzeket. Gyakorlatilag ez viszi el a beruházási oldalról az összes lehetıségünket. Ha 
sarkosan fogalmazunk, a saját bevételeink gyakorlatilag egy az egyben a pályázati 
önrészeinket fedezik. Ez igen nagy összeg, de már évekkel ez elıtt elhatároztuk, hogy 
megragadunk minden lehetıséget, ahol 1 forinthoz hozzá tudunk tenni legalább 1 forintot 
külsı forrásból. Jelenleg a pályázati önrészek biztosítása jelenti a legnagyobb terhet a 2011. 
évi költségvetésben, és hatással lesz a 2012-es évre is, hiszen ütemeznünk kell a pályázatok 
végrehajtását, ami szintén nem könnyő feladat. Nagyon sok adminisztrációs munka van 
mögötte, nagyon sok hivatali feladat, az önkormányzat tulajdonában lévı Vecsés 
Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. is folyamatosan ezeken dolgozik. Ugyanakkor 
nagyléptékő döntések elıtt vagyunk, ez igaz az útpályázatunkra, igaz a bölcsıdefejlesztési 
pályázatunkra, igaz a városközpont pályázatunkra. A jövıt nézve számos új kihívás áll 
elıttünk, új pályázati lehetıséget is szeretnénk megragadni. Ez mind komoly feladat. 
Ugyanakkor mindig mérlegre kell állítani egy-egy költségvetés elfogadásakor, hogy az 
Önkormányzat meddig nyújtózkodhat, és az is látható, hogy az intézményhálózatunk – ezt 
nem én mondom, hanem a feladatfinanszírozásos rendszer átvilágításának eredménye – 
meglehetısen magas színvonalon látja el a feladatait, illetve nagyon sok önként vállalt 
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feladatot hajtunk végre. A könyvvizsgáló minden évben felhívja erre a figyelmünket, hogy mi 
az, ami kötelezı feladat, és mi az, ami önként vállalt feladat. Önként vállalt feladataink közé 
tartoznak a csoportbontások, a plusz angolórák, az emelt szintő testnevelés, az egészségügyi 
szolgálat megfelelı színvonalon való mőködtetése. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez mennyi 
plusz kiadást jelent, de úgy gondoljuk, hogy visszavenni a szolgáltatás színvonalából ugyan 
megtakarítást jelentene, de nem túl szerencsés, és nem is szeretnénk ehhez hozzányúlni. 
Egészen pontosan tudjuk, hogy mik azok az önként vállalt feladatok, amiket ellátunk, ezt évek 
óta mérjük a feladatfinanszírozásos rendszerrel, és bizony azt is tudjuk, hogy hol lehetne 
megvonni vagy megkurtítani a költségvetést, de mérlegelni kell, hogy kinek használunk, vagy 
kinek ártunk ezzel. Ezek a fı célok lebegtek a szemünk elıtt a költségvetés összeállításakor. 
A költségvetés elkészítésekor még egy nagyon fontos tényt kellett figyelembe vennünk, a 
bevételi oldal csökkenését. A válság hatására nagyon sok közép- és kisvállalkozás ment 
tönkre, ami sajnos megmutatkozik az iparőzési adó bevételünkön is. 2009-hez képest kisebb 
az iparőzési adó bevételünk, ezért kevesebb összeget terveztünk a bevételi oldalra, mint az 
elmúlt években. Az megállapítható, hogy ezen bevételünk kb. 90 %-a a multinacionális 
vállalatoktól származik. Nem jó ez nekünk, mert gazdasági értelemben hosszabb távon 
bizonyos kiszolgáltatottságot jelent, de jelen pillanatban ezen önkormányzati hatáskörben 
nem tudunk változtatni. Az önként vállalt feladatok és az intézményhálózat mőködtetése 
mellett meg kell jegyezni a civil szféra támogatását is a sport, a közbiztonság és a 
környezetvédelem területén. Ezek a tavalyi szinten hozott összegekkel szerepelnek a 
költségvetésben. A többi egyesület, civil szervezet támogatása pedig amennyiben 
lehetıségünk lesz rá, akkor a zárszámadás után várható.  
Kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse saját, illetve bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság részleteiben tárgyalta a 
költségvetést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Nagyon fontos 
kiemelnünk, hogy most sem voltunk könnyebb helyzetben, mint tavaly, nagyon sok pénzt le 
kellett faragnunk ahhoz, hogy a költségvetést egyensúlyba tudjuk hozni. A költségvetésben a 
pályázatok önrészének összessége elég jelentıs tételt tesz ki, amit ellensúlyoznunk kellett a 
bevételi oldalon. 561 millió forint önrész szükséges a városközpont kialakításához, az 5 utca 
megépítéséhez 86 millió forint önrészt kell biztosítanunk, a bölcsıdepályázatunk pedig 23 
millió forint önrészt igényel. Ezeket figyelembe véve örömünkre szolgál, hogy a 
költségvetésben tudtunk tartalékokat képezni: általános céltartalékra 20 millió forintot, 
városfejlesztési céltartalékra 28,8 millió forintot és útfejlesztésre, útkarbantartásra 60 millió 
forintot. Mindent összevetve egy nagyon feszes és nagyon nehéz költségvetésünk van, amit ha 
fegyelmezetten betartunk, akkor megvalósítható. A bizottságnak hasonló volt az álláspontja, 
ezért a bizottság egyhangúlag jóváhagyta, és elfogadásra javasolja a költségvetést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja. Elhangzott, hogy az önerıs beruházásra – nem a pályázathoz szükséges önerı – 
saját forrásokból beruházásra szánt összegeket teljesen le kellett faragni és vissza kellett 
venni, legyen szó útépítésrıl, intézményi beruházásról. Gyakorlatilag szintentartáson 
dolgozunk, hogy legalább ne romoljon az állapotuk azért, hogy a pályázatainkat tudjuk 
finanszírozni. Tehát az intézmények fejlesztését, legyen szó bármi kiadásról - festés, mázolás, 
udvarfejlesztés, útépítés, járdaépítés - nagyon visszavettük, nagyító alatt fogjuk vizsgálni az 
összes forintot, hogy mire lesz lehetıségünk költeni, mert a pályázatok most nagyon 
meghatározzák a költségvetésünket.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a múlt évhez hasonlóan az idei évben is betettük a költségvetési 
rendeletünk végére, hogy élünk azzal a jogunkkal, hogy az I. félévben a gépjármőadó 
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pótlékmentes fizetési határidejét március 15-rıl eltoltunk április 29-re, mivel nagyon késın 
kapjuk meg azt az adatállományt, amibıl ki tudjuk értesíteni az ügyfeleket az idei évi 
adókötelezettségrıl. A mai napig a gépjármő tulajdonos állomány töredékét kaptuk meg, az is 
tele van hibával, tehát biztos, hogy március 15-ig bár ki tudjuk értesíteni az ügyfeleket, a 
fizetési határidıt így a Képviselı-testület egy kicsit meghosszabbítja. 
 
Tasnádi Márta C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója: Polgármester úr és Képviselı 
úr is minden lényeges dolgot elmondott, amit el szerettem volna mondani, talán még annyit, 
hogy a költségvetési rendelet-tervezet a jogszabályoknak megfelel, beleértve a hitelállományt 
is, mivel annak a nagyságrendjét is megengedik a jogszabályok. A tervezetet rendeletalkotásra 
alkalmasnak minısítem és javaslom elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat is 
megtárgyalta az elıterjesztés és egyetértési jogát gyakorolva elfogadásra javasolja. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Frühwirthné Halász Melinda Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese: a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete is tárgyalta az elıterjesztést és egyetértési 
jogát gyakorolva elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

6/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletét Vecsés 
Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
Jegyzı asszonynak, Könyvvizsgáló asszonynak és a Képviselı-testület tagjainak munkáját a 
költségvetés elıkészítésében és a részletek kidolgozásában. 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatot érintı, Egyenlı Bánásmód Hatóságnál folyó eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Dr. Nagy Marianna MADA elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Az elmúlt hetekben az 
egyeztetı tárgyalásokon már ismertettem képviselıtársaimmal, hogy milyen feladataink 
vannak a témával kapcsolatosan. 
Oláh László elnök úr informált arról, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
a határozati javaslat „B” változatát javasolják elfogadásra, mert véleményük szerint a témában 
még sok a tisztázatlan kérdés.  
Itt köszönthetjük körünkben Dr. Nagy Mariannát, a MADA elnök asszonyát, akivel Jegyzı 
asszonnyal közösen már egyeztetéseket folytattunk. 
Szeretném megkérdezni, hogy a képviselık részérıl van-e kérdés? 
 
Pável Béla alpolgármester: Jegyzı asszonytól szeretném megkérdezni, hogy 
intézményfajtánként egy ilyen akadálymentesítést kell megvalósítanunk, vagy pedig minden 
intézménynél meg kell valósítanunk ezt? A MADA képviselıitıl szeretném megkérdezni, 
hogy tudnak-e központi pályázati forrásokról, valamint a MADA rendelkezik-e forrásokkal, 
hogy támogatná az ilyen irányú maximális elkötelezettségünket? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. 
törvény írja elı az akadálymentesítési kötelezettségeket. Ennek a törvénynek a melléklete egy 
táblázat, amely felsorolja az egyes település típusoknál - lakosságszámra vonatkoztatva - az 
egyes intézménytípusokhoz odaírtak egy egyest. Egyes van a mellékletekben, tehát a mi 
olvasatunk szerint, illetve mi szeretnénk ha ez a melléklet arra vonatkozna, hogy 
intézménytípusonként egy intézményt kell – tehát egy óvodát, egy iskolát, egy egészségügyi 
intézményt, egy szociális intézményt – akadálymentesíteni. Az Egyenlı Bánásmód Hatóság 
azon az állásponton van, hogy lehetne akár x is az egyes helyett, és valamennyi 
intézményünkre vonatkozik ez a kötelezettség, ezért mi egy állásfoglalás kéréssel fordultunk a 
minisztériumhoz, elıször a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, onnan kaptunk 
egy levelet, hogy áttették a kérelmünket a Nemzeti Erıforrás Minisztériumhoz, ahonnan még 
választ nem kaptunk. Ezáltal még nem tudjuk, hogy ezt a mellékletet hogyan kell értelmezni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a MADA Elnök asszonyát, hogy kíván-e a kérdésre 
válaszolni, amit Alpolgármester úr feltett? 
 
Dr. Nagy Marianna MADA elnöke: nagyon szépen köszönöm Alpolgármester úr kérdését. 
Azt gondolom, hogy amiket felvetett, annak kifejtésére a jelenlegi képviselı-testületi ülés 
nem alkalmas. Ha gondolja Alpolgármester úr, akkor egy személyes konzultáció során 
nagyon szívesen válaszolok. 
 
Szabó Attila képviselı: nekem a MADA elnök asszonyához lenne egy kérdésem. Miért pont 
Vecsés? Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Önök itt vannak és segítenek abban, hogy 
tudjunk akadálymentesíteni, de szeretném tudni, miért pont Vecsés került elıtérbe, hiszen van 
ezen kívül több mint 3000 település Magyarországon. Erre mindenképpen szeretnék választ 
kapni, hogy esetleg nem az itt eltöltött politikai tevékenységének a sikere vagy sikertelensége 
játszik ebben közre? 
 
Szlahó Csaba polgármester: kíván rá válaszolni? 
 
Dr. Nagy Marianna MADA elnöke: nem kívánok válaszolni. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat „B” változatát. 
 

19/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egyenlı 
Bánásmód Hatóságnál folyó eljárás lezárására vonatkozóan a Magyar 
Antidiszkriminációs Közhasznú alapítvánnyal nem kíván egyezséget kötni az 
intézmények akadálymentesítésének ütemezésérıl. 
 
Határid ı: azonnal; a MADA és az EBH értesítésére: a döntést követı 8 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm a Gondozási Központ vezetıjét, Pereginé Vodila 
Teréziát. Az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja ezt a mindenre kiterjedı nagyon szép és értékes 
beszámolót, amit köszönünk szépen és további jó munkát kívánunk. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a mikrokistérségben is jó munkát végeznek a Gondozási 
Központ dolgozói, amit köszönünk nekik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

20/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı 
 



 11 

Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, 
Tárnokiné Törı Krisztinát. Az anyag írásos, kiküldésre került Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat mindenre kiterjedı, alapos beszámolóját.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szeretném megköszönni a családsegítınek a kistérségben 
folytatott komoly munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

21/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. 
évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Mayerné Lénárd Aranka intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 8 fı, mivel Alattyányi István kiment a 
terembıl. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

22/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı- és Gyermekjóléti 
Szolgálat – Maglód által nyújtott szenvedélybeteg ellátás 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Goór Karolina intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

23/2011. (II.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és Környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületi véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Mindenki azt szeretné, ha minél jobb, és 
minél gyorsabb lenne az elıvárosi közlekedés. Ez a pályázat a ceglédi vonalra van kiírva, 
aluljárókat építenek, amibıl kettı Vecsést egy pedig Pilist érintené. A bevezetıben, illetve a 
két ülés közötti eseményeknél elmondtam, hogy Vecsésen ez mely területeket érint. Ezt a 
tervet egy hete kaptuk meg úgy, hogy velünk soha senki nem egyeztetett. Az elmúlt 
idıszakban elkészült a Market Central és a felüljáró, így jelen esetben olyan rövid a fonódási 
szakasz az Üllıi út felıl érkezı forgalom, illetve a felüljáróra menı forgalom között, hogy 
kénytelenek a jelenlegi terv alapján az Üllıi útról jövı forgalmat az aluljárón keresztül 
rávezetni a Market Centrálos kis körforgalmakra, amik már így is túl vannak terhelve. 
Szakmai szempontból ezeket nem lehet elfogadni, ez nem csak a mi véleményük, hanem az 
általunk felkért tervezıé is. Meghívtuk a fıvárosból a Városi és Elıvárosi Közlekedési 
Egyesülettıl Vitézy Dávidékat, ık vannak felhatalmazva azzal, hogy az ilyen beruházásokat 
szakmailag értékeljék. İk is azt mondták, hogy ez a beruházás lehet, hogy több bajt csinál 
mint hasznot. A terveket meg lehet tekinteni a Vagyongazdálkodási Osztályon. Túl közel van 
egymáshoz a feljárat és a felüljáró, ezért a fonódások miatt nem tudják rávinni a forgalmat. 
Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az összes Üllıi úti forgalom elmegy a körforgalmon 
és utána jön fel a most meglévı felüljáró melletti úton a Market Centrál és a felüljáró közötti 
úton, és úgy lehet besorolni majd a reptér felé vezetı útra. Másrészrıl pedig ha valaki jön a 
reptérrıl és le akar menni az Üllıi útra, akkor szintén be kell jönni a körforgalomhoz, és 
onnan tud menni az aluljáróba, ha átmegy a felüljárón, akkor már nem tud besorolni az 
aluljáró felé, mert nem engedi a forgalom. Tehát gyakorlatilag egyrészt zsúfolt, másrészt fıleg 
a körforgalom szők áteresztıképessége miatt teljesen reménytelennek látjuk ezt. Ráadásul 
városi tulajdon, városi fenntartású a körforgalom, az összes kár, az összes probléma ami ott 
keletkezik, az a miénk. Bıvítenének rajta 5 métert a Vecsés felıli karéjokon, de ez szerintem 
csak fokozná a balesetveszélyt. Felmerült az a kérdés is, hogy mi lenne, ha két nyerges 
vontató kerülne bele a körforgalomba, hiszen ezek már nem férnek el egymás után. A 
Gazdasági Bizottság ülésén elmondták, hogy szeretnék ezt az aluljárót csak nem ezzel a 
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megoldással. A NIF Zrt.-tıl azt mondták nekünk, hogy ez van, ha ez nem jó nekünk, ık nem 
terveznek újat. Minden szakértı azt mondta, hogy ezt nem szabad így megvalósítani. 
 
Megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 9 fı, mivel Alattyányi István visszajött a 
terembe. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: úgy gondolom, hogy ha a körforgalomba bevezetik a 
forgalmat, abból Vecsésnek nem elınye származik, hanem hátránya. Azt javaslom, hogy így 
ebben a formában ne fogadjuk el. 
 
Szabó Attila képviselı: a Telepi úti aluljáróról is van már terv? 
 
Szlahó Csaba polgármester: van, ezt külön fogjuk tárgyalni, mert kb. 15 ingatlant érint, 
kérdések merültek fel, amikre még nem tudunk válaszolni. Módosítani kellene a szerkezeti 
tervet, ami komoly munkát igényel, de mindenképpen jó lenne, ha megvalósulhatna ez az 
aluljáró.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az érintett lakosokat a tervezı cég kiértesítette arról, hogy a 
tervek megtekinthetık a Polgármesteri Hivatalban, jöttek is az érdeklıdık. Sok információval 
még mi sem rendelkezünk, nem tudjuk mit vállal fel az állam a kisajátítással kapcsolatban. 
 
Szlahó Csaba polgármester: még nem tudjuk milyen lehetıségeket nyújt a projekt. Próbáltunk 
utána érdeklıdni és azt mondták, hogy maximum 20% fordítható kisajátításra. Van aki el 
akarja adni a tulajdonát, van aki nem. Novemberig kell engedélyeztetni a tervet, ezért nekünk 
1-2 hónapon belül végig kell tárgyalni a témát és állást kell foglalnunk. Egyébként 
véleményem szerint hosszú távon ez jó lenne a városnak.  
Kérem a Gazdasági Bizottság állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag arra az állásfoglalásra jutott, hogy semmiféleképpen nem szabad 
támogatni ezt az elképzelést, kezdeményezni kell a tárgyalást más megoldási lehetıség 
megvalósításáról. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 1973 óta megvan a terv a külön szintő csomópontra. 3 éve adtuk 
át a felüljárót, mi javasoltuk, hogy akkor valósítsák meg az aluljárót, a szabályozási tervet 
készítı URBANITAS Kft. és minden értelmes tervezı is ezt javasolta. A Market Centrál is 
partner lett volna ebben, az általuk ideszánt pénzt beleadták volna, ezt kellett volna 
kiegészítenie az államnak, de akkor ezt nem fogadták el, pedig az a csomópont elbírt volna 
mindenféle forgalmat.  
 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

24/2011. (II.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

UNITEF-RING Konzorcium által készített Tsz.: 2627. számú terv alapján nem 
támogatja a Budapest, Üllıi úti szintbeli vasúti átjáró átépítését. 
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2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
 értesítse a beruházó NIF Zrt.-t, és kezdje meg a tárgyalásokat a bemutatott 
tervtıl eltérı alternatív megoldás érdekében. 

 
Határid ı: azonnal; a NIF Zrt. értesítésére, a tárgyalások kezdeményezésére: a 

döntést követı 5 napon belül  
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérdezni Saska Istvánnét, hogy elfogadja-e az 
elızı ülésen feltett interpellációjára kapott választ? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: új interpellációt a képviselık nem adtak le. 
 
 
12.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném megkérdezni Saska Istvánnét, hogy elfogadja-e az 
elızı ülésen feltett kérdésére kapott választ? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: csak részben tudom elfogadni, mert nekem teljesen 
más az információm a másik településrıl, ezért véleményem szerint ezzel mélyebben kellene 
foglalkozni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretne-e valaki kérdést feltenni? 
 
Kérdés nincs. 
 
 
13.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Senkinek nincs közérdekő bejelentenivalója. 
 
 
14.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselı-testület soron következı ülését várhatóan március 
22-én tartja. 
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A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


