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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 31/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. december 18-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szabó Attila 
 
Jelen vannak továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek Gábor szakértő, Geiger 
Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály 
vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetője, 
Dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerület vezető 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a sajtó képviselőit, a 
kollégákat, a szakértő urakat, a Városközpont Kft. képviselőjét, és a képviselő-testület tagjait. 
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a 
Képviselő-testület határozatképes. Czibolya Zoltán képviselő úr később érkezik. A Képviselő-
testület ülését megnyitom.  
 
Felvételre javaslom zárt ülésre az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára Molnár Tibor, Gálik László tulajdonát 
képező területek vételi ajánlatával kapcsolatban 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

289/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi zárt ülésének napirendjei közé. 
 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára Molnár Tibor, Gálik László tulajdonát 
képező területek vételi ajánlatával kapcsolatban 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását: 
 

290/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról 
szóló…./2012. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására  az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 
2013. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester felhatalmazására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételére vonatkozó megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszám fejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0218/33, 34, 35, 36, 37, 38 és a 0218/96 hrsz.-ú ingatlanok megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Gomba Község Önkormányzata kezdeményezésének támogatására a jelenlegi Közép-
magyarországi Régió szétválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat az épülő Művelődési Ház és Könyvtár épületében található étterem bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Tájékoztatás a mikrotérségi intézményi társulások 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
26.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
27.Napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
28.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára Molnár Tibor, Gálik László tulajdonát 
képező területek vételi ajánlatával kapcsolatban 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
A képviselők száma 11 fő, Czibolya Zoltán képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt testületi ülésen megelőlegeztem a bölcsőde jogerős 
használatbavételi engedélyének kiadását, ez a mai nappal megtörtént, megérkezett a hivatalos 
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irat. December 6-án átadtuk a Tompa utcai óvodát. A gyermekek és az óvodapedagógusok 
örömmel vették birtokba a teljesen megszépült intézményt. A felújítás teljes költsége 7,7 
millió forint, ennek a felét az Önkormányzat biztosította, a másik felét vállalkozói 
felajánlásokból biztosítottuk. Volt, aki a szakmunkában, és volt, aki készpénzzel segített. A 
saját erőből finanszírozott beruházásainkat befejeztük. Az év hátramaradó napjaiban néhány 
apróbb vízelvezetési problémát szeretnénk még orvosolni. Az elmúlt hónapban kihelyezésre 
kerültek a Petőfi téri fényszennyezésmentes kandelláberek, a Wass Albert utca vége szilárd 
útburkolatot kapott (szegélykő, útalap). Az Anna utcában a tervezett járdaépítés felét tudtuk 
elvégezni, jövőre befejezzük. Városunk legnagyobb beruházása, a művelődési központ építése 
a végső szakaszba érkezett. Az elmúlt hónapban a kivitelező céggel karöltve rengeteget kellett 
foglalkoznunk a geothermikus fűtést biztosító furatok használatbavételi engedélyének 
megszerzésével. A probléma a HÉROSZ csődje miatt öröklődött, sajnos az eset tipikus 
jelenség. Az alvállalkozó elvégezte tavaly nyár elejére a fúrásokat, a munka ellenértékét 
azonban csak részben kapta meg. Miután az alvállalkozó megkeresett bennünket, 
tájékoztattuk, hogy jogilag semmi közünk a HÉROSZ-szal kötött szerződéséhez. Mára 
eljutottunk odáig, hogy a felelős műszaki vezető kiadta a szükséges nyilatkozatot 
(Kanadából), így az ügy közel került a megoldáshoz. A Bányakapitányság tájékoztatása 
alapján környezetvédelmi hatóság hozzájárulására várunk. Amennyiben ez megtörténik, 
megkaphatjuk a végleges használatbavételi engedélyt. Az eset nem egyedi, egy korábbi 
alvállalkozóval már komoly harcot kellett vívnunk a gépészeti rendszerek beindítása miatt. Az 
utóbbi hónapok legnagyobb eredménye, hogy az önerő pályázatunkat elbírálták, és 157  millió 
forint támogatásban részesültünk. Az MNV Zrt-nél még szeptemberben folytatott 
tárgyalásunk első fordulóban sikeresnek mondható, mivel a tegnapi napon az Igazgatótanács 
elfogadta az LRI telkek 25-75 %-os megosztását, és ilyen értelmű előterjesztést küldenek az 
NFM-be aláírásra. A minisztériumi döntés a következő negyedévben születhet meg. 
Városunkban járt Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, aki a város számára két 
jó hírt is hozott. Tájékoztatott bennünket, hogy a Telepi út Dózsa György út felújítása (Vecsés 
– Alsónémedi 9 km 4602-es út) benne van a jövő évi minisztériumi keretben, illetve a már 
előkészített tervekkel bíró, az elővárosi vasúti közlekedés gyorsítását célzó MÁV-projekt is a 
megvalósulás fázisába lépett. November 19-én a Klebersberg Intézet kinevezte a vecsési 
járási tankerület vezetőjét - akit itt köszönthetek - Dr. Hrutkáné Molnár Mónikát. Maga a 
Vecsési Járási Tankerület december 11-én született meg, amikor aláírtuk az ide vonatkozó 
szerződéseket. A városi Önkormányzat átadta az iskolák eszközállományát és a pedagógusok 
személyi anyagát a tankerület vezetője számára. Az irodahelyiséget és a bútorokat 100 %-ban 
a vecsési Önkormányzat biztosította, az informatikai fejlesztésben a járási települések is részt 
vállaltak. Ezúton is köszönjük hozzáállásukat. December 9-én a felsőtelepi templomban 
emlékeztünk meg a vecsési jubiláló házaspárokról. Ünnepélyes keretek között, december 17-
én, hétfőn délelőtt nevezte ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter a járási hivatalok vezetőit. A Vecsési Járási Hivatal vezetője Azari 
Zsuzsanna lett, aki 1986-tól Budapest XIX. kerületi önkormányzatánál dolgozott előadóként, 
majd 1999-től vállalkozási igazgatási csoportvezető lett ugyanitt. Tizenhárom éve mostani 
kinevezéséig az önkormányzat hatóság irodáját vezette. 
 

Práczki Péter RETS projekt megbízott: három év telt el mióta az Európai Uniós program 
keretén belül elindult a Renewable Energies Transfer System, RETS projekt.  A projekt célja 
létrehozni az európai önkormányzatok szakspecifkus közösségét, amely a megújuló energiák 
használatára összpontosít. A projekt ez évben véget ért, bízom abban, ha jövőre 
megpályázzuk, ismét lesz lehetőségünk a 2014-ben induló újabb RETS programban részt 
venni. Örülök annak, hogy a szakmai kirándulásokon valamennyi képviselőnek volt alkalma 
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részt venni. Vecsésen két nagy konferenciát is szerveztünk, az elsőt oktatási jelleggel, a 
második pedig a zöld energia, illetve a föld energia kihasználásának fontosságára fókuszált. 
Kiemelném az oktatást, magam részéről a vecsési iskolákban tartottam szemináriumot a 
gyerekeknek. A Francia Intézettől kaptam felkérést, francia nyelven tartottam előadást 5 
gimnáziumban, többek között Szegeden és Miskolcon is. Köszönetet szeretnék mondani 
mindenkinek, aki részt vett és segített a RETS programban. Vecsés Város Önkormányzata 
közreműködik egy másik európai uniós programban, a projekt neve „airLED”, és célja a helyi 
gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében. A program várhatóan 2014. december 
végéig tart.   

Szlahó Csaba polgármester: fontos dolognak tartom erre a témára felhívni a figyelmet, 
Vecsésen az új beruházásoknál próbáljuk a megújuló energiát alkalmazni. Reményeink szerint 
hosszú távon ez olcsóbbá teszi a fenntartást. Elhelyeztük a fényszennyezés-mentes 
kandelábereket a Petőfi téren és a Halmi téren. Szavazásra teszem fel a beszámoló 
elfogadását. 
 

291/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

292/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, a könyvvizsgálói véleménnyel együtt 
kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

32/2012. (XII.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

33/2012. (XII.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendeletét a 
2013. évi átmeneti gazdálkodásról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: megváltozott az eddigi finanszírozási rendszer, feladat alapú 
támogatási rendszer lesz, az önkormányzatok támogatottsága ezen múlik, illetve az 
önkormányzat elvárt adóbevételéhez kötik. Városunk bizonyos támogatásoktól elesik, a város 
üzemeltetési költségeit a saját bevételeinkből kell fizetnünk. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

293/2012. (XII.18.) határozat 
 

I. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján 
elkészített és az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV tv.24 § - a alapján 
benyújtott 2013. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint: 

1. A bevételek területén 

2013. évre az előre láthatóan pénzforgalmilag is biztosan teljesülő, dokumentumokkal, 
bizonylatokkal alátámasztott működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeket 
lehet tervezni. 

A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi 
költségvetésből az önkormányzatot megillető forrásokat. 

Mind a bérleti díjbevételek, mind az adóbevételek területén még tovább szükséges 
fokozni a hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket. 

A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 
pályázatokhoz kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind a Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a külső források bővítése érdekében. A rendelkezésre álló 
saját források szűkössége miatt a beruházások területén meg kell kísérelni a 
vállalkozói tőke még erőteljesebb bevonását a fejlesztésekbe. 

2. A kiadások területén 

Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő 
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a 
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a 
személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.30.) 
Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 

A személyi juttatásoknál számolni kell az előző évi bérintézkedések és 
létszámváltozások éves szintű költségkihatásaival, valamint a vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2013. 
évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 
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A dologi kiadásokat a bázisadatok és szükségletek elemzésével, a költségek 
felmérésével és költségmegtakarítási javaslatok kidolgozásával kell megtervezni, 
külön kiemelve az önként vállalt feladatok költségigényét. A vonatkozó rendeletek és 
szerződések kerüljenek felülvizsgálatra. 

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat kizárólag csak érvényes 
megállapodás birtokában lehet tervezni. Vizsgálni kell, hogy a megállapodások 
mennyiben segítik elő, ill. váltják ki az önkormányzat alapellátási kötelezettségét. 

A szociálpolitikai juttatásokat kizárólag a szociális törvényben meghatározott 
jogcímenként kell tervezni. Ennek érdekében az önkormányzat szociális rendeletét 
felül kell vizsgálni. 

A felhalmozási kiadásokat feladatonként csak jogilag rendezett, tételesen kimutatott, 
megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra – figyelembe véve a 
várható működési kiadásokat is – lehet tervezni a bevonható források számbavétele 
mellett. Amely beruházásnak az aktiválását követően folyamatos működési költsége 
várható, azt külön jelezni kell. Adott feladatra tervezett keretösszegnek tartalmaznia 
kell valamennyi aktiválható költség fedezetét. 

A tárgyévi pályázati lehetőségekkel élni kell, a költségvetésben kizárólag az önrész 
összegét kell céltartalékként tervezni. Eredményes pályázat esetén évközi 
módosítással kerül sor az előirányzatok rendezésére. 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. jövő évi prognosztizált üzleti 
terve alapján 2013. évre a Non-profit Kft működéséhez szükséges támogatással kell 
számolni az önkormányzatnak. 

3. Finanszírozási műveletek 

A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a meglévő 
szerződések ismeretében kell tervezni. 

A likviditási egyensúly biztosítása érdekében 2013. január 2-tól, amennyiben a 
törvény lehetőséget biztosít, meg kell kötni a bankszámlavezető pénzintézettel a 
folyószámla hitelkeret szerződést. Működési forráshiányt nem lehet betervezni. 

A felújítási és beruházási feladatok megvalósításához fejlesztési célú forrás 
igénybevételével kell számolni.  

Általános célú gazdálkodási tartalék 2013. évi összege nem lehet kevesebb, mint a 
2012. évi eredeti előirányzat 50%-a, a szociális célú tartalék mértéke a 2013. évi 
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 

A bizottságok hatáskörébe utalt általános célú gazdálkodási tartalékkeret 
felhasználásának további szabályait helyi rendelet rögzíti. 
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Az azonnali karbantartásokra, vis maior esetekre képzett céltartalék 2013. évi összege 
a 2012. évi eredeti előirányzat összegével megegyezően tervezendő.  

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az államháztartásról 
szóló, 2011 évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdésének előírása szerint készítse el a 2013. 
évi költségvetés rendelet tervezetét. 

III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési 
rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 Határidő: azonnal 
  a rendelet-tervezet benyújtására a Magyar Köztársaság 2013. évi 

költségvetésének elfogadását követő 45. nap 
 Felelős: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

294/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Szlahó Csaba 
                        polgármester 

Határidő:       azonnal  
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról 
szóló…./2012. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: Vecsésen figyelembe véve a telkek méreteit a 
meghatározott távolságok azt bizonyítják be, hogy nem lehet állatot tartani több helyen. 
Javaslom, hogy most ezt ne fogadjuk el, tárgyaljuk újra.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: azokon a területeken, ahol eddig is engedélyezett volt az 
állattartás, falusias környezetben, ott változatlanul engedélyezett, mivel a telkek mérete 
akkora. Elképzelhető, hogy szigorú ez a szabályozás, de úgy gondoltuk, induljunk el, nézzük 
meg mi az igény, ha van rá igény, lehet módosítani a rendeletet.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: módosító javaslatom, hogy a rendeletben szerepeljen, 
hogy a jelenleg meglévő állattartási célra szolgáló épületeket, helyiségeket és 
melléképítményeket ne kelljen lebontani. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: visszamenőleges hatályú rendeletalkotás nem létezik, ezt nem 
kell leírni. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: módosító javaslatként ezt nem tudjuk 
beépíteni. Kértük már egy hónappal ezelőtt is a javaslatokat, nem érkezett javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Oláh László képviselő úr módosító 
javaslatát.  
 

295/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh László képviselő módosító 
javaslatát – mely szerint az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben 
szerepeljen, hogy a jelenleg meglévő állattartási célra szolgáló épületeket, helyiségeket és 
melléképítményeket ne kelljen lebontani - elutasította. 
 
(1 igen szavazat, 5 nem szavazat, 5 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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34/2012. (XII.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 34/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról. 
 
 
(8 igen szavazat, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására  az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a hatályba lépés dátuma 2013. január 1-je. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

35/2012. (XII.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletét az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 19/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 
2013. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

36/2012. (XII.20.) rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 36/2012. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletét a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, 
valamint a 2013. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság és a Szociális Kerekasztal 
együttesen tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, NNÖK képviselő: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

296/2012. (XII.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
határozat mellékletét képező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 

döntéséről a Semmelweis Bölcsőde, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Gondozási Központ, a Kolping Támogató Szolgálat és a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat vezetőit. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határidő: azonnal, tájékoztatásra a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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11. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester felhatalmazására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételére vonatkozó megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

297/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, 
hogy a polgármester a határozat mellékletét képező, a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszám fejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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298/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat részére 1 fő 4 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2013. évtől 
a tanácsadói feladatok ellátására. 

 
2.  A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2013. évi költségvetésbe bér - és 
járulékai költségére betervez 1 032 e Ft összeget. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 
              polgármester 

Határidő: előirányzat betervezésére a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szintén tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

299/2012. (XII.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch 181/2009. (VIII. 31.) határozat 2. pontjával elfogadott, a 259/2009. (XI.17.) 
határozattal, a 155/2011. (VI.28.) határozattal és a 194/2012. (VIII.24.) határozattal 
módosított Alapító Okiratot 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 

a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 
lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 2. pontjával elfogadott, a 259/2009. (XI.17.) határozattal, a 155/2011. 
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(VI.28.) határozattal, 194/2012. (VII. 24.) határozattal és a 209/2012. (IX.18.) 
határozattal módosított Alapító Okiratot módosítja a …/2012. (XII. 18.) határozattal  
és egységes szerkezetben kiadja a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch, 
mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.”  
  

b) Az Alapító Okirat 7. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7.      A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

             jogok gyakorlója:   Vecsés Város Önkormányzatának 
                  2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 
c) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont lép: 

 
„9. A költségvetési szerv működési köre:   Vecsés város közigazgatási területén:  

Fő út – Bartók Béla utca -  Károly utca 30-1-ig - Telepi út 30-60-ig páros oldal 
-  Virág utca – Sorompó utca által határolt, Üllő felé eső településrészen 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában.”  
 

d)  Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. január 01.” 
 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 
Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidő:   azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 12. 21. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 12. 21. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

300/2012. (XII.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halmi Telepi Általános Iskola 
181/2009. (VIII.31.) határozat 5. pontjával elfogadott, a 262/2009. (XI.17.) 
határozattal és a 156/2011. (VI.28.) határozattal módosított Alapító Okiratot 2013. 
január 01. napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 
a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 

bevezető lép: 
 

„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII. 31.) 
határozat 5. pontjával elfogadott, a 262/2009. (XI. 17.) határozattal és a 156/2011. 
(VI.28.) határozattal módosított Alapító Okiratot módosítja a …../2012. (XII.18.) 
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Halmi Telepi Általános Iskola, mint 
önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.”  

 
b) Az Alapító Okirat 7. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7.      A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

             jogok gyakorlója:   Vecsés Város Önkormányzatának 
                  2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 
                                                                                                      

c) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont l 
„9. A költségvetési szerv működési köre:   Vecsés város közigazgatási területén:  

Dózsa György út páratlan oldala – Rákóczi utca – Kölcsey utca  és Fő út által 
határolt, Budapest és Gyál felé eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási 
hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában.”  
 

d) Az Alapító Okirat 11 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
„11.      A költségvetési szerv közfeladata:          alapfokú oktatás – nevelés” 
 
e) Az Alapító Okirat 12 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 
„12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és 
bérgazdálkodási jogkört az intézmény vezetője látja el.” 

 
f) Az Alapító Okirat 14 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
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„14.     A költségvetési szerv tevékenységei:  

    Szakágazat megnevezése: alapfokú oktatás 
     Szakágazat száma:  852 010 

 
a.)   Alaptevékenysége:  nevelési-oktatási feladat 

      emelt szintű testnevelés tantárgy oktatásának  
                                                           2011. szeptember 1-től történő megszüntetése  
                                                           kimenő rendszerben 
      emelt óraszámú angol nyelv oktatása az  
                                                           1 – 3. évfolyamom 
      emelt szintű angol nyelv oktatása 4. évfolyamtól  
                                                           kezdődően 2011. szeptember 1-től felmenő  
                                                           rendszerben 
      napközi otthoni nevelés 

     tanulószobai nevelés 
iskolai intézményi étkeztetés 

  
    Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 
  852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    
                                        komplex támogatása 

852 011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
    oktatása (1 – 4 évfolyam)     

852 021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű     
                                                               nevelése, oktatása (5 – 8 évfolyam) 
    855 911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés   
    855 914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
    470 002   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
    562 913   Iskolai intézményi étkeztetés  
    931 204   Iskolai, diáksport – tevékenység és - támogatása  
    910 121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
    910 123   Könyvtári szolgáltatás 
                                               562 917   Munkahelyi étkeztetés 

    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 
   682 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  

b.)    Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 
c.)     A költségvetési szerv évfolyamainak száma:    8 évfolyam 

   A költségvetési szervnél felvehető maximális tanulólétszám:    305 fő” 
 

g) Az Alapító Okirat 17. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 

 
 „Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

h) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
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 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. január 01.” 

 
 

i) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidő:   azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 12. 21. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 12. 21. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

301/2012. (XII.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola 181/2009. (VIII.31.) határozat 3. pontjával elfogadott, a 261/2009. 
(XI.17.) határozattal módosított Alapító Okiratot 2013. január 01. napjával az alábbiak 
szerint módosítja:  

 
a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 

bevezető lép: 
 

„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 3. pontjával elfogadott, a 261/2009. (XI.17.) határozattal módosított Alapító 
Okiratot módosítja a …./2012. (XII.18.) határozattal és egységes szerkezetben kiadja a 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola, mint önállóan működő költségvetési 
szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek 
megfelelő Alapító Okiratát.”  
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b) Az Alapító Okirat 7. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7.      A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

             jogok gyakorlója:   Vecsés Város Önkormányzatának 
                  2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 
                                                                                                      

c) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 

„9. A költségvetési szerv működési köre:   Vecsés város közigazgatási területén:  
Dózsa György út páros oldala, Vasút által határolt, Üllő és Gyál felé eső, 
továbbá a Vörösmarty utca – Lajos utca – Rákóczi utca – Telepi út 30-ig – 
Károly utca 1-30-ig és Bartók Béla utca által határolt településrészen 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában.” 

 
d) Az Alapító Okirat 11 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
„11.      A költségvetési szerv közfeladata:          alapfokú oktatás – nevelés” 
 
e) Az Alapító Okirat 12 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 
„12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és 
bérgazdálkodási jogkört az intézmény vezetője látja el.” 

 
f) Az Alapító Okirat 14 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  alapfokú oktatás 
Szakágazat száma:   852 010 

 
a.) Alaptevékenysége:  nevelési-oktatási feladat 
     emelt óraszámú testnevelés oktatás 
     napközi otthoni nevelés 
     tanulószobai nevelés 

iskolai intézményi étkeztetés 
 

Szakfeladatok megnevezése, száma:  
852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    

                                        komplex támogatása 
852 011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

    oktatása (1 – 4 évfolyam)     
852 021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

    oktatása (5 – 8 évfolyam) 
    855 911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés   
    855 914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
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470 002   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
562 913   Iskolai intézményi étkeztetés  

    931 204   Iskolai, diáksport – tevékenység és – támogatás 
    910 121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
    910 123   Könyvtári szolgáltatás 
    562 917   Munkahelyi étkeztetés (dolgozói) 
    561 000   Éttermi mozgó vendéglátás (elvitelre) 
    680 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

b.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
  
c.) A költségvetési szerv évfolyamainak száma:    8 évfolyam 
           A költségvetési szervnél felvehető maximális tanulólétszám:  570 fő” 
 

g) Az Alapító Okirat 17. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 

 
 „Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

h) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 

 
 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. január 01.” 

 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidő:   azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 12. 21. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 12. 21. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

302/2012. (XII.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 181/2009. (VIII.31.) határozat 6. pontjával elfogadott, a 
157/2011. (VI.28.) határozattal, a 155/2012. (VI.26.) határozattal és a 211/2012. (IX.18.) 
határozattal módosított Alapító Okiratot 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
bevezető lép: 
 

„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 6. pontjával elfogadott, a 157/2011. (VI.28.) határozattal, a 155/2012. 
(VI.26.) határozattal és a 211/2012. (IX.18.) határozattal módosított Alapító Okiratot 
módosítja a …/2012. (XII.18.) határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Vecsési 
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, mint önállóan működő költségvetési 
szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek 
megfelelő Alapító Okiratát.” 
 
b) Az Alapító Okirat 7. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7.      A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

             jogok gyakorlója:   Vecsés Város Önkormányzatának 
                  2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 
c) Az Alapító Okirat 14 pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  alapfokú művészetoktatás 
Szakágazat száma:   852 020 

 
a.) Alaptevékenysége:  zenei – oktató tevékenység 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    
                                        komplex támogatása 

852 031   Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban  
 

    b.)     Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
  

c.)      A költségvetési szerv tagozatainak száma:    2 tagozat (A és B) 
         A költségvetési szervnél felvehető maximális tanulólétszám: 360 tanuló    
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   Székhely:  2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. :       70 tanuló 
   Telephely: 2220 Vecsés, Fő út 90 – 92. : 120 tanuló 
          2220 Vecsés, Petőfi tér 1. : 100 tanuló 
          2220 Vecsés, Halmy J. tér 1.:   70 tanuló 

 
         2011. szeptember 1-től kimenő rendszerű megszüntetéssel 2026/2027.    
         tanévig a tanszakok megnevezése: 

Hangszeres tanszakok: fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, 
trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, gitár, 
zongora, szintetizátor, harmonika, 
hegedű, gordonka 

   Elméleti tanszakok:    szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom 
   Egyéb tantárgyak:     zenekar, kórus 
   Egyéb tanszak:    kamarazene 
 
  2011. szeptember 1-től felmenő rendszerű bevezetéssel: 
                        Klasszikus zene:  
                        Tanszakok és tantárgyak: 
                        Fafúvós tanszak tantárgyai: fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona – tenorkürt - baritonkürt,      
      tuba, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
Vonós tanszak tárgyai: hegedű, gordonka 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 

 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-        

                                                                            zeneirodalom 
  Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
 

 
Elektroakusztikus zene:   
Tanszakok és tantárgyak: 
Billentyűs tanszak tantárgyai:    klasszikus szintetizátor 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-        
                                                    zeneirodalom 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene” 

 
d) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 

alábbi szövegrész lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. január 01.” 
 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 
Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidő:   azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 12. 21. 
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             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 12. 21. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
A Képviselő-testület 5 perc szünet után folytatja ülését. 
 
A Képviselők száma 10 fő, Dr. Lugosi Mária képviselő asszony nincs a teremben. 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0218/33, 34, 35, 36, 37, 38 és a 0218/96 hrsz.-ú ingatlanok megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Ez a terület fejlesztésre szánt terület és az önkormányzat a tulajdonában lévő 
területekkel együtt egy önálló nagy területet tudna kialakítani, ha megvásárolná ezeket a 
szóban forgó ingatlanokat. Az ingatlanforgalmi értékbecslő bruttó 900 Ft/m2 határozta meg az 
ingatlanok értékét. A korábban megvásárolt külterületi ingatlan vételára bruttó 1.100,- Ft/m2 
összegű volt. Az önkormányzatnak érdeke lenne megvásárolni a területeket, de mivel az 
eladók 1.800-2.000,- Ft/m2 árat szeretnének kapni érte, a Gazdasági Bizottság úgy döntött, 
hogy adjunk felhatalmazást a polgármester úrnak arra vonatkozóan, hogy folytasson 
tárgyalásokat a tulajdonosokkal, és ha a maximum 1.100,- Ft/m2 árig sikerül megegyezni, 
akkor a szerződést kösse meg. A javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 
Gazdasági Bizottság javaslatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Szabó Attila képviselő: módosító indítványom, hogy az ingatlanbecslő által meghatározott 
900,- Ft/m2 összegnél magasabb összegre ne adjunk felhatalmazást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Szabó Attila képviselő úr módosító 
indítványának elfogadását. 
 

303/2012. (XII.18.) határozat 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Attila képviselő módosító 
javaslatát – mely szerint az ingatlanok vételára az ingatlanbecslő által meghatározott 
900,- Ft/m2  összegnél ne legyen magasabb - elutasította. 
 
 
(1 igen szavazat, 9 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt I. 
határozati javaslat elfogadását. 
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304/2012. (XII.18.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyes Lőrinc 

2220 Vecsés, Külső Gyáli út 32. sz. alatti lakos, 1/1 tulajdoni hányadát képező, 2220 
Vecsés, külterület 0218/33 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 619 m² nagyságú, 2.15 
AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 
vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet 2.9.1. általános tartalékalap sora 
terhére. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  

Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 
napon belül 

 
 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt II. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

305/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pál Istvánné 

(szül.: Medgyes Anna) 1103 Budapest, Szlávy utca 37/B. sz. alatti lakos, 1/1 tulajdoni 
hányadát képező, 2220 Vecsés, külterület 0218/34  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
618 m² nagyságú, 2.15 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja 
maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet 
2.9.1. általános tartalékalap sora terhére.  

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
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Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  
 Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő  
   60 napon belül 
 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt III. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

306/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Stász Mártonné 

(szül.: Medgyes Katalin) 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 31 sz. alatti lakos, 1/1 
tulajdoni hányadát képező, 2220 Vecsés, külterület 0218/35  helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, 615 m² nagyságú, 2.14 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant 
megvásárolja maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. 
melléklet 2.9.1. általános tartalékalap sora terhére.  

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  
 Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő  
   60 napon belül 
 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt IV. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

307/2012. (XII.18.) határozat 
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1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyes 

Krisztina 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 29. sz. alatti lakos, 1/1 tulajdoni hányadát 
képező, 2220 Vecsés, külterület 0218/36  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 614 m² 
nagyságú, 2.14 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja maximum bruttó 
1.100,- Ft/m2 vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet 2.9.1. általános 
tartalékalap sora terhére.  

 
2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  

Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 
napon belül 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt V. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

308/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyes Ferenc 

5100 Jászberény, Csóka köz 7. sz. alatti lakos, 1/1 tulajdoni hányadát képező, 2220 
Vecsés, külterület 0218/37  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 922 m² nagyságú, 3.21 
AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 
vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet 2.9.1. általános tartalékalap sora 
terhére.  

 
2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
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Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 
napon belül 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt VI. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

309/2012. (XII.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Saska Istvánné 

(szül.: Medgyes Margit) 2220 Vecsés, Aulich Lajos u. 7. sz. alatti lakos, 1/1 tulajdoni 
hányadát képező, 2220 Vecsés, külterület 0218/38  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
906 m² nagyságú, 3.15 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja 
maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet 
2.9.1. általános tartalékalap sora terhére. 
 

2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  

Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 
napon belül 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt VII. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

310/2012. (XII.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyes 

Lőrincné (szül.: Monostori Anna) 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal  u. 21/A. sz. alatti 
lakos, 1/1 tulajdoni hányadát képező, 2220 Vecsés, külterület 0218/96  helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, 1 597 m² nagyságú, 5.00 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant 
megvásárolja maximum bruttó 1.100,- Ft/m2 vételáron a 2012. évi költségvetés 3.2. sz. 
melléklet 2.9.1. általános tartalékalap sora terhére.  
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2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012.évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
Határidő: azonnal; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2012. évi módosítása 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
 megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
  
 Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő  
   60 napon belül 
 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Gomba Község Önkormányzata kezdeményezésének támogatására a jelenlegi Közép-
magyarországi Régió szétválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A pályázatokhoz való 
hozzáférés kihatásáról van szó, ugyanis az egy főre jutó GDP-t a főváros nagyon felviszi a 
megyében, és ez nem teljesen igazságos, nem tükrözi a valós helyzetet, ezáltal rengeteg 
pályázathoz nem fér hozzá a közép-magyarországi régió és Pest megye. A fővárosnak és Pest 
megyének szét kell válnia. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

311/2012. (XII.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja 
Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a 
jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti 
programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: 
Budapestet és Pest megyét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 
értesítse Gomba Község Polgármesterét 
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Határidő: azonnal, az értesítésre: 2012. december 20. 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

312/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás  
Mikrotérségi Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási 
Megállapodását. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja 
alá a Társulási Megállapodást. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse 
a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás  
Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét. 
 
Határidő: azonnal,  
értesítésére: a döntést követő 5. nap 
a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselő-testületi kivonatának 
beérkezését követő 5. nap 
 
Felelős: Szlahó Csaba               
              polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Itt arról van szó, hogy 
beépítjük az alapszabályba, hogy év közben is meg lehessen szüntetni a társulást. Felkérem az 
érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

313/2012. (XII.18.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
egységes szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodását. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az 

önkormányzat nevében írja alá. 
 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
Határidő: a Társulás értesítésére: 2012. december 20. 

 
 
 (10 igen szavazat, egyhangú) 
 
A képviselők száma 11 fő, Dr. Lugosi Mária képviselő asszony visszaérkezett. 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

314/2012. (XII.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a számlavezető OTP 

Bank Nyrt-nél fennálló 200 M Ft összegű folyószámlahitelét 2013. június 30-ig terjedő 
időszakra meghosszabbítja. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2012. december 
21-től 2013. június 30-ig határozza meg. 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 
visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 
elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja 
fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat. 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 

 
 Határidő:  azonnal, 

  a szerződés megkötésére: 2012. december 20. 
 Felelős:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat az épülő Művelődési Ház és Könyvtár épületében található étterem bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

315/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki 

a Vecsés Városközpont Projekt keretén belül megvalósuló Vecsés Művelődési Ház 
és Könyvtár (2220 Vecsés, Telepi út 43) étterem üzemeltetésére a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

2. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat 
lebonyolításáról a Vecsés Városközpont – fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. útján. 
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 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 Határidő: 2012. december 19-től pályáztatás és 
     döntés 2013. január 31-ig. 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

316/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  
Január 22. 

 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltetési Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

Oktatási Bizottság 
    Szociális Bizottság 
    Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő:  Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetője 
 

Február 19. 
 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés alapján 
Előterjesztő: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 
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Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról  
Előterjesztő: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezető 
 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő: Tárnokiné Törő Krisztina 

 Intézményvezető 
 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról /Maglód/ 
Előterjesztő: Mayerné Lénárd Aranka 

 Intézményvezető 
 
Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
Előterjesztő: Goór Karolina 

 Intézményvezető 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi üzleti tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011-2012. évi  munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István 

 Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dabasi János 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
 

Március 19. 
 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Bánné Nagy Eszter 

 Intézményvezető 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 
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Április 23. 
 
Javaslat a 2012. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltetési Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2012. évben végzett ellenőrzések 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Elekes Mária 
   Belső ellenőr 
 
Javaslat az elismerő címek valamint helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Mohainé Jakab Anikó 
    Jegyző 
    Bizottságok elnökei 
 
Javaslat kitüntetések odaítélése a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 
rendelet alapján 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz:  Oktatási referens  
     

Május 28. 
 
Beszámoló a Rendőrség 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  
Tájékoztató a Tűzoltóság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Monori Tűzoltóság vezetője 
 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 
 

Javaslat a VETÜSZ Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
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Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 
 Jegyző 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetője 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

 
Június 18. 

 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi 
munkájáról 
Előterjesztő: Csurgó János közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 
 

Július 23. 
 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

Oktatási Bizottság 
     Szociális Bizottság 
     Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Beszámoló a főépítész 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Berényi Mária 

 Főépítész 
 

Augusztus 
 
SZÜNET 

Szeptember 17. 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
 
Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Kis Tóth János 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné 

 Igazgató 
 

Október 22. 
 
Beszámoló a Központi Konyha 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Nagy László 

 Intézményvezető 
 

November 19. 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztályvezető 
 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Előterjesztő:  dr. Lugosi Mária 

  Oktatási Bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
 

November 28. 
 
Közmeghallgatás 
 
 

December 17. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
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Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
 
Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  Polgármester 
 
Javaslat a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
           Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Javaslat a 2014. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Tájékoztatás a Mikrotérségi Társulások 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tábori Ferenc 

 alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 
 
Állandó napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szalhó Csaba 

 polgármester 
 
Fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 
 
Kérdés 
Interpelláció 
Közérdekű bejelentés 
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2. A Képviselő-testület polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
előterjesztések határidőben történő elkészíttetéséről és bizottság elé történő terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal, illetve a munkaterv szerint folyamatos 
Felelős:    Szlahó Csaba 

                  polgármester 
                             
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

317/2012. (XII.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2012. évi III. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
25. napirendi pont: 
Tájékoztatás a mikrotérségi intézményi társulások 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 2013. január 1-jétől megszűnik a kistérségi társulás, de vannak 
olyan feladatok, amelyeket úgy látunk, hogy érdemes együtt folytatnunk. Ez szociális téren, 
gyermekvédelmi téren hasznos, ha továbbra is együttműködünk. Reméljük, hogy a 
közeljövőben is így gazdaságosabb lesz az ellátás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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318/2012. (XII.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mikrotérségi intézményi 
társulások  2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
                            
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
26. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs kérdés. 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: december 23-án, vasárnap lesz a mindenki karácsonya, 16 
órától kezdődik a műsor. Várunk mindenkit sok szeretettel. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani az iskoláknak, óvodáknak, akik a karácsonyi műsorban részt vesznek.  
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: következő Képviselő-testületi ülés január végén lesz. A 
munkatervünk szerint haladunk tovább. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


