
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 1/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. január 25-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc,  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla, alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Nagy 
László Központi Konyha vezetıje, Kovácsné ’d Elhougne Ilona, Kisfaludy u-i Óvoda 
vezetıje, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje, 
Háda Attila Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft., Rácz Gábor VETÜSZ 
Kft. ügyvezetıje, Molnár Imre, volt polgármester 
 
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. Lugosi Mária képviselı asszony külföldön tartózkodik, Czibolya Zoltán képviselı úr 
jelezte, késıbb érkezik. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
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 Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2011. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évi Üzleti Tervének a 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való 
emelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatójának kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/2 hrsz.-ú ingatlan és az azon létesített játszótér térítésmentes átvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy u-i Óvodában karbantartói álláshely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Interpelláció 
16.Napirendi pont: 
Kérdés 
17.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
18.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Üllıi út 13. sz. alatti 626 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 
értékesítésére 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

1/2011. (I.25.) 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 Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2011. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évi Üzleti Tervének a 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való 
emelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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12.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatójának kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/2 hrsz.-ú ingatlan és az azon létesített játszótér térítésmentes átvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy u-i Óvodában karbantartói álláshely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Interpelláció 
16.Napirendi pont: 
Kérdés 
17.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
18.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Üllıi út 13. sz. alatti 626 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 
értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat egyhangú) 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a múlt héten tárgyalni voltunk a Közúti Koordinációs 
Központban a CBA-nál létesítendı körforgalommal kapcsolatosan. A közmővek áthelyezése 
miatt a 80 milliós összeghez képest körülbelül 20 millióval fog többe kerülni a beruházás, 
melynek végsı összegét még nem ismerjük. Az önkormányzat eredetileg 30 millió forintot 
vállalt a költségekbıl, 40 milliót a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı 
Zrt-én keresztül fogja az összeget folyósítani. Sajnos nem érzik ık annyira fontos 
beruházásnak, mint amennyire fontos ez a mi városunknak. Az átadás határideje szeptember.  
Egyeztetı tárgyalást folytattunk a MADA képviselıjével. A szervezet feljelentette az 
önkormányzatot az Egyenlı Bánásmód Hatóságnál. A jogszabályi elıírások alapján az 
önkormányzatnak az összes intézményében az akadálymentesítést el kell végeznie. 
Felterjesztéssel éltünk a minisztérium felé. A MADA képviselıjével folytatott egyeztetésen 
arra jutottunk, hogy egy rehabilitációs szakmérnökkel megnézzük, hogy milyen lépéseket 
kellene megtennünk.  
Mint a testület elıtt is ismert, az agglomerációs törvény módosítása folyamatban van, 
melyhez a nyár elején mi is elküldtük észrevételeinket a Pestterv Kft-hez. A céget bízta meg a 
minisztérium azzal, hogy fogja össze és készítse elı az agglomerációs törvény módosításával 
kapcsolatos anyagokat. Úgy tőnik, hogy az agglomerációs települések véleményét nem vették 
figyelembe a törvény-tervezet összeállításánál. Úgy akarnak elfogadtatni a településünkre 
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vonatkozóan agglomerációs törvényt, hogy azt velünk nem egyeztették, nem fogadtatták el. 
Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Falusi Általános Iskola tornatermében tartott elıadáson 
körülbelül 500 nézı jelent meg. Sikeres és szép rendezvény volt. 
Felkérem Pável Béla alpolgármester urat, hogy a városközpont pályázat ügyérıl tájékoztassa 
a Képviselı-testületet. 
 
Pável Béla alpolgármester: említést szeretnék tenni arról, hogy a vecsési Box Klub 
megtartotta évzáró bankettjét. Harminc éves volt a szakosztály, ennek alkalmából Vecsés 
Város Önkormányzatát, mint a legfıbb támogatójukat egy emléklappal jutalmazták. 
A könyvtár és mővelıdési ház közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan 9 cég vásárolta meg az 
ajánlati felhívást, melybıl 8 adott be ajánlatot. A borítékbontás megtörtént 771 milliótól 980 
millió forintig terjedtek az ajánlatok. Körülbelül 600 millió forint áll a rendelkezésünkre 
ehhez a beruházáshoz. Felmerült, hogy a mőszaki tartalom csökkentésével le tudnánk menni 
600 millió forintra. Két részletben történt meg a mőszaki paraméterek csökkentése, a 
pályázókat és a tervezıket is kértük tegyenek javaslatot a csökkentési lehetıségekre. A 
nagyobb csökkentésre érkezı javaslatokhoz az építési engedély módosítására lett volna 
szükség, amelyhez a tervezık nem járultak hozzá. A mőszaki tartalom csökkentése 15-18 
millióval ment lejjebb. Az utolsó fordulóban árejtéses tárgyalás lesz, melyen lehetıségük lesz 
az ajánlattevıknek ajánlatuk módosítására. Ezután derül ki, hogy mennyi azaz összeg, melyet 
fel kell vállalnunk, vagy mondhatjuk azt is, hogy a pályázat eredménytelen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

2/2011. (I.25.) 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: mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

3/2011. (I.25.) 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 Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. Az Oktatási Bizottság elnökének távolléte alatt én ismertetem a bizottság 
álláspontját, mely szerint tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. A Sport Bizottság 
elnöke sincs jelen, így ezért a bizottság véleményét szintén én ismertetem. A Sport Bizottság 
is tárgyalta az elıterjesztést és szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi István Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja 1/2011. (I.28.) 
önkormányzati rendeletét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja 2/2011. (I.28.) 
önkormányzati rendeletét a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésérıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2011. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja a 3/2011. (I.28.) 
önkormányzati rendeletét a 2011. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
megállapításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Dabasi István Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

4/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 4/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletét a közmőves vízellátás és a 
közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi 
vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997. (XII. 31.) 
Ök. rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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7.Napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel a szolgálatnál megszőnt a normatív állami támogatás, a 
finanszírozási összege jelentıs mértékben csökkent, így kisebb irodahelyiséget kellett 
keresniük. Az önkormányzatnak köszönhetıen a Károly utca 2. szám alatt sikerült helyet 
biztosítani nekik. Nagyon lelkiismeretes és alapos munkát végeznek a szolgálat munkatársai. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

4/2011. (I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kolping Támogató Szolgálat 
2010. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2011. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

5/2011. (I.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık 
teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2011. évre vonatkozó kiemelt célokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 
          
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 

• Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a szolgáltatói 
jelleg és fokozottan érvényesüljenek az ügyfélbarát igazgatás eszközei és módszerei. 
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• Elengedhetetlen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvényben (KET) foglaltak maradéktalan 
betartása, gyakorlati alkalmazása. 

 
• A 2005. évben elnyert ISO 9001:2008 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer 

megırzése és továbbfejlesztése. A Polgármesteri Hivatal felkészítése a 
minıségirányítási rendszer tanúsító auditjára. 

 
• A 2011. évi választások (elektori), esetleges népszavazások zökkenımentes 

lebonyolítása. 
 

• A 2011. évi népszámlálás lebonyolításában való közremőködés. 
 

• Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 
 

• Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések megelızése, 
megszüntetése érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a település életét, 
hivatalból kezdeményezzenek eljárást a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. 

 
Vagyongazdálkodás: 
 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott 
fejlesztési illetve beruházási munkálatok végzése csak  a munkaterület hivatalos 
átadása után kezdıdhet meg, a befejezést követıen a munka átvétele 
megkülönböztetett pontossággal történjen. 

• A vagyongazdálkodás keretén belül meg kell oldani, hogy a vagyonnal kapcsolatos 
feladatok végzése jogszerő és szervezett keretek között történjen. 

• Az Eu-pályázatok elbírálását követıen azok megvalósításában történı teljeskörő 
közremőködés. 

Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás 
fedezetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 

Határidı:  azonnal 
a teljesítménykövetelmények elkészítésére: a döntést követı 30 napon 
belül 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
  Polgármester  

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évi Üzleti Tervének a 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm Harazin István, ügyvezetı urat és kérdezem, hogy 
kívánja-e szóban kiegészíteni az elıterjesztést. 
 
Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje: annyival 
szeretném kiegészíteni, hogy a Felügyelı Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

6/2011. (I.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Vecsés Városközpont-

fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évre vonatkozó Üzleti Tervét, mely a határozat 
mellékleteit képezi.  
 

2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, mint a Kft. tulajdonosának képviselıjét, 
hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. Üzleti Tervében foglaltak 
megvalósulását folyamatosan kísérje figyelemmel. 
 

3. A Képviselı-testület a 218/2009. (X.20) határozattal elfogadott Támogatási Szerzıdést az 
alábbiak szerint módosítja: 
- szerzıdı felek elızményként rögzítik, hogy közöttük 2009. október 20-án Megbízási 
Szerzıdés jött létre a KMOP-5.2.1/B-0013 jelő „Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı 
fejlesztése és rehabilitációja” címő pályázathoz tartozó projektmenedzseri feladatok 
ellátására. 
- szerzıdı felek az 1. pontban nevesített szerzıdés 6. pontjában foglaltakat az alábbi 
rendelkezéssel egészítik ki: 
„ a 2011. január 1. – 2011. december 31. terjedı idıszakra összesen további 12.000.000,- 
Ft+ Áfa, azaz Tizenkettı-millió forint plusz ÁFA.” 

4. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1,3. pontban foglalt 
döntések végrehajtásának érdekében az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. részére, a projektmenedzseri 
költségeik biztosítására további 12 millió Ft  + ÁFA összeget biztosít. 
 

5. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a szerzıdés módosítás 
Önkormányzat nevében történı aláírásáról és a 4. pontban foglalt elıirányzat költségvetési 
rendelettervezetben történı szerepeltetésérıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határidı:  azonnal,  

a szerzıdés módosítás aláírása: a döntést követı 15 napon belül,  
a fedezet biztosítása: a költségvetési rendelettervezet elkészítése 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

7/2011. (I.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a József Attila 

Mővelıdési Ház a határozat mellékletét képezı a 2007.01.01-tıl 2013.12.31-ig terjedı 
idıszakra  szóló módosított továbbképzési tervét. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Róder Imre Városi 

Könyvtár a határozat mellékletét képezı a 2007.01.01-tıl 2013.12.31-ig terjedı idıszakra 
szóló módosított továbbképzési tervét. 

 
3. Felkéri a Polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt továbbképzési tervek bejelentési 

kötelezettségének az Országos Széchényi Könyvtár felé határidıben történı teljesítésére. 
  
4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a jóváhagyott továbbképzési tervek alapján 

az intézmények vezetıi által az éves beiskolázási tervek elkészíttetésérıl. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba  

         polgármester 
         

Határid ı:  azonnal, 
  a továbbképzési tervek Országos Széchényi Könyvtár felé történı 
                       bejelentési kötelezettség teljesítésére : 2011. március 31. 

az intézményvezetık kiértesítésére: a döntést követı 15 napon belül, 
a beiskolázási terv benyújtására: 2011. február 28.  

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való 
emelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

8/2011. (I.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási 

Intézmények Központi Konyhája fızıkapacitását napi 3000 adagra bıvíti.  Az elıírt 
hatósági engedélyek (MGSZH, ÁNTSZ hozzájárulás, Tőzoltósági engedélyezés) 
beszerzését követıen kezdeményezi az intézmény mőködési engedélyének módosítását. 

 
2.  A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges 
eszközök, beruházások költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja az alábbiak szerint 
 
    A fejlesztéshez szükséges eszközök :                    Hozzávetıleges beruházási költsége: 
 

- a kiskonyha területére 300 L fızıüst ( gázos )                                    kb:    2,5  M Ft 
- a nagykonyha területére 400 L fızıüst ( gázos )                                 kb:    3,8  M Ft 
- a nagykonyha területére 2 db gázzsámoly                                           kb:    400 e Ft 
- sütı                                                                                                       kb:    1 M Ft 
- a nagykonyha területén jelenleg egy gázos - fızılapos platni mőködik, ehhez 

hasonlóan, egy kisebb mérető kb: 120cm x 120cm,  üzemelhetne      kb:    300 e Ft 
- egy Univerzális nagykonyhai robotgép, kiegészítıivel együtt            kb:     1,3 M Ft 
- az ételek kiszállításához a kisteherautókba tároló-szállító rekeszek ( sütı tálcatartós )  

   kb:    700 e Ft 
- légtechnikai rendszer bıvítése                                                             kb:      2 M Ft 
- + egy szállító kisteherautó(lehet fiatalabb) használtautó                     kb:      4 M Ft 
- mosó- és szárítógép          kb:      200 e Ft 
- étrendtervezési program         kb:      100 e Ft 
- egyéb költségek/ mőanyag raklapok, öltözı szekrények, stb./    kb:      700 e Ft 

 A beszerelési költségek az eszközökhöz és a megfelelı kialakítási munkák: kb:    1 M Ft 
 

          
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon 18 000 e Ft a 2011. évi költségvetési rendeletbe 
való beépítésérıl, elıterjesztés elkészíttetésérıl és a  Képviselı-testület elé terjesztésérıl . 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
              Polgármester 

Határid ı:  a 2011 évi költségvetési rendelet elfogadása  
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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12.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatójának kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és 5 nem 2 tartózkodás mellett elutasította a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: módosító indítvány készült az Oktatási Bizottság javaslata 
alapján, mely kiosztásra került. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést, az eredeti határozati javaslatot 3 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság módosító 
indítványának elfogadását. 
 

9/2011. (I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Bizottság módosító 
indítványát, miszerint az Önkormányzat a Vecsési Zeneiskola AMI részére 2011. január 
1-tıl 4 pedagógus részére osztályfınöki pótlék fizetésére biztosítson fedezetet, nem 
fogadta el. 
 
(0 igen szavazat, 7 nem szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslat elfogadását. 
 

10/2011. (I.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az intézmény 

részére osztályfınöki pótlék fizetésére fedezetet nem biztosít, mivel az alapfokú 
mővészetoktatás zenemővészeti ágán a Vecsési Zeneiskola AMI nem a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. rész 1 pontjában meghatározott 
osztály, csoport keretében végzi oktató munkáját. 

 

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

Felelıs:     Szlahó Csaba polgármester   
Határidı:  azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 30 napon belül. 

 
(7 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/2 hrsz.-ú ingatlan és az azon létesített játszótér térítésmentes átvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

11/2011. (I.25.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Gyurákiné Sárdi 
Krisztina és Mészáros Ernıné felajánlását, miszerint a tulajdonosok térítésmentesen 
Vecsés Város Önkormányzatának tulajdonába és egyben üzemeltetésébe adják a Vecsés, 
6159/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant az azon található felépítményekkel 
együtt. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képezı megállapodás megkötésére. 
 
 

Határidı:  azonnal; dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2011. január 31. 
ingatlan ingyenes átruházásáról szóló szerzıdés megkötésére: 2011.  
február 15. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy u-i Óvodában karbantartói álláshely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság és a Sport Bizottság is 
tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a 
kérelem beérkezése elıtt is már foglalkoztunk a karbantartói státuszok felülvizsgálatával. 
Javasoltam a bizottsági ülésen, hogy addig ne döntsünk, amíg a felülvizsgálat eredményét 
nem tudjuk. Módosító indítványt teszek, mely szerint addig ne döntsön a Képviselı-testület, 
amíg ennek a felmérésnek az eredményét nem tudjuk.  
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Szlahó Csaba polgármester: szükséges lenne ez a felmérés, mert vannak intézmények, ahol 
kettı karbantartó is van, vizsgáljuk meg, hogy szükséges-e, valóban kell teljes állású 
karbantartó minden intézményben. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: mivel két telephelye is van a Kisfaludy utcai 
Óvodának, és elég távol vannak egymástól a négy órás munkaidıben nehezen oldható meg az 
ingázás, teljesen indokolt az óvodavezetı kérése. 
 
Szabó Attila képviselı: nem tudjuk, hogy a felmérést mennyi idı alatt tudják elvégezni. 
Véleményem szerint, hogy az óvoda ne legyen hátrányosabb helyzetben a többi intézménnyel 
szemben, itt is szavazzuk meg a hat órás karbantartói állást. Felülvizsgálni ezután lehetne 
minden intézménynél. 
 
Szlahó Csaba polgármester: én úgy gondolom, hogy a felülvizsgálatra egy hónap elég lesz. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: egyetértek a felülvizsgálat szükségességével, ennek idıtartamát 
egy hónapban állapítsuk meg. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: a bizottsági ülésen ugyanezek az érvek hangzottak el. Ez a 
plusz két óra nem olyan sok, átmeneti idıre is meg lehet adni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a Gazdasági Bizottság elnökét, fenntartja a módosító 
indítványát? 
 
Alattányi István Gazdasági Bizottság elnöke: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Alattyányi István módosító indítványát. 
 

12/2011. (I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 
Kisfaludy utcai Óvodában a karbantartói álláshely biztosítására” tárgyú elıterjesztést 
és úgy döntött, hogy felméri az önkormányzat intézményeiben a karbantartói 
státuszokat. A felmérést követıen annak megállapításait figyelembe véve a Képviselı-
testület 2011. február havi ülésén dönt az óvodavezetı kérelmérıl. 
 

Határid ı:  azonnal,  
a felmérés elvégzésére: a döntést követı 15 napon belül 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(5 igen, 2 nem szavazat, 2 tartózkodás) 
 
15.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: korábban már interpelláltam az ügyben, hogy a 
Falusi Általános Iskolában szükséges lenne vészkijárat építése. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Kinizsi utca rossz állapota miatt rendkívül 
balesetveszélyes, az utca elején és a végén figyelmeztetni kellene az autósokat a 
balesetveszélyre, ameddig javításra nem kerül az út. 



 16 

 
16.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: felmerült több bizottságnál is, hogy a szelektív 
hulladékgyőjtı szigeteknél kaotikus állapotok uralkodnak. Milyen módon lehetne megoldani 
azt, hogy csak az odavaló szemetet rakják le. Tudjuk valamilyen szinten ezt ellenırizni? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: van olyan település, ahol úgy oldották meg, hogy a 
szelektív hulladékgyőjtı szigeteket megszüntették és különbözı színő zsákokat adnak, és más 
napokon szállítják el ıket.  
 
17.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Nincs közérdekő bejelentés. 
 
18.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


