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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 28/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. november 27-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek 
Gábor szakértő, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika 
Üzemeltetési Osztály vezetője, Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási Osztály vezetője, Háda 
Attila Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. projekt menedzser, Tuba Zoltán 
a VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár 
vezetője, Kis Tóth János József Attila Művelődési Ház vezetője, Mórocz Istvánné Vecsési 
Rendelőintézet gazdasági vezetője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az intézményvezetőket, 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. Dr. Fekete Károly 
képviselő úr jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. A Képviselő-testület ülését 
megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
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: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

271/2012. (XI.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
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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 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását: 
 

272/2012. (XI.27.) 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 Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati 
rendeletekben a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről szóló …./2012. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat tagi hozzájárulás megadására Monor város önkormányzata részére, a Gyömrő és 
Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulás megállapodás felmondásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására a „Vecsés szakaszoló állomás földkábel 
cseréje” projekthez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 
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8. napirendi pont: 
Javaslat VETÜSZ Kft. részére tagi kölcsön nyújtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető igazgató 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
költségvetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt személyek 
bérköltségeire és járulékaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés városközpontjának funkcióbővítése és rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f-
2009-0013 pályázat keretében épülő Művelődési Ház és Könyvtár épületének elnevezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság 2011-2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
14. napirendi pont: 
Kérdés 
 
15. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
16. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat az új Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2012. november 22-én a közmeghallgatást eredményesen 
megtartottuk. Túl nagy érdeklődés nem volt, négy hozzászóló volt, akik többször is kérdeztek. 
A kritikai észrevételek mellett többségében pozitív hozzászólások voltak. Köszönetet és 
dicséretet mondtak főleg az útépítések kapcsán. A Környezetvédelmi Bizottság irányításával 
sikeresen lezajlott a faültetési akció. 268 darab facsemetét osztottak ki a lakosság részére. 
Köszönjük a bizottság jól megszervezett munkáját.  
November 23-án a megyei főkapitány úr Mihályi István dandártábornok a társadalmi 
kontrollnak eleget téve, összehívta a megyei kapitányvezetőket és az érintett települések 
polgármestereit. Ilyen körben még egyeztetés nem volt, Pável Béla alpolgármester úrral 
elmondhattuk Vecsést érintő legfontosabb észrevételeinket. 
Beruházásaink közül a Bölcsőde építéséhez kapcsolódóan a tűzoltóságtól megkaptuk a 
szakhatósági hozzájárulást, a jogerős használatba vételi engedélyre és a működési engedélyre 
várunk. A Művelődési ház építésén dolgoznak, reméljük azt, hogy a határidőt tudják tartani. 
Az elmúlt hónapban próbáltunk még az útépítésekkel is haladni, a Bokor utcát befejeztük. A 
Károly utcában járdát építünk egy szakaszon, ugyanígy a Telepi úton is. A Lőrinci úton 
elhelyezésre került a fekvőrendőr.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a hétvégén sor került 80 darab komposztáló láda kiosztására, 
amit 2.000,- Ft kedvezményes áron biztosítottunk a lakosság részére. Fontos a 
környezettudatos gondolkodás kialakítása, erősítése a lakosság körében. Szeretnénk ezt az 
akciót a jövőben is folytatni. 
Október 28-án a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a VI. Országos Fúvóstalálkozó 
keretében megrendezett országos döntőben – nyolc csapat közül – a szakmai zsűri a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarát látta a legjobbnak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

273/2012. (XI.27.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(10 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. 
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274/2012. (XI.27.) határozat 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati 
rendeletekben a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről szóló …./2012. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az Országgyűlés 
felhatalmazta az önkormányzatokat a rendeletek megalkotására. Az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette a rendeletalkotásra való felhatalmazást, így nekünk is vissza kell vonnunk a 
rendeletünket. Reméljük, hogy ezt a kérdést sikerül majd megoldani egy jobban átgondolt 
jogszabály megalkotásával. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályának vezetője megírta valamennyi jegyzőnek, hogy melyek azok a rendeletek, 
amelyekből vissza kell vonjuk ezeket a rendelkezéseket. Reméljük, hogy jövőre szabályozott 
keretek között lehetőséget adnak nekünk ismételten ilyen szabályok megalkotására.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 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. 
 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet tervezet elfogadását. 
 

31/2012. (XI.30.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzat a Képviselő-testületének 31/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletét 
egyes önkormányzati rendeletekben a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Ahhoz, hogy fél év 
múlva kiléphessünk és megszűnjön a Társulás, most kell döntést hoznunk. Felkérem az 
érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét. 
 
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. 
 

275/2012. (XI.27.) 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. 
 
Határidő: a Társulás értesítésére: 2012. november 30. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat tagi hozzájárulás megadására Monor város önkormányzata részére, a Gyömrő és 
Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulás megállapodás felmondásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét. 
 
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. 
 

276/2012. (XI.27.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gyömrő és 

Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 



7 
 

Intézményi Társulás társulási megállapodását Monor Város Önkormányzata 2012. 
december 31. határidővel felmondja. 

 
2.) 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 és Monor Város 
Önkormányzat polgármesterét. 

 
Határidő: azonnal; értesítésére: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására a „Vecsés szakaszoló állomás földkábel 
cseréje” projekthez 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

277/2012. (XI.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vecsés, 

szakaszoló állomás földkábel cseréje” tárgyú projekt építési jogosultságának 
megteremtésére irányuló tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat a 033/30, 033/31 
és a 033/137 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területekre megadja, a felajánlott 
kártalanítás összegét  

   033/30 hrsz.-ú szántó:  63.000.-Ft + 27 % ÁFA 
   033/31 hrsz.-ú szántó: 63.500.-Ft + 27 % ÁFA 
   033/137 hrsz.-ú szántó: 44.500.-Ft + 27 % ÁFA 

elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
döntés végrehajtása érdekében a vonatkozó megállapodásokat írja alá. 
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Határidő: azonnal; a megállapodások aláírására: a döntést követő 5 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Intézményvezető úr már 
korábban jelezte, hogy szüksége van támogatásra. Idén egyszer már tudtuk támogatni 10 
millió forinttal, most 5 millió forintról szól a javaslat. Felkérem az érintett bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága véleményét. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagyon sok kérdés merült fel a bizottsági 
ülésen. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: jelenleg vidéken tartózkodik az igazgató-főorvos úr, telefonon 
beszéltem vele és megkértem, hogy a kérdések tisztázása végett keresse meg a Pénzügyi 
Bizottsági elnök urat.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: az éves költségvetésben mennyi összeg volt 
betervezve az Egészségügyi Szolgálatnak? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: fejlesztésre nem volt betervezve összeg. A főorvos úr mindig 
jelzi, hogy milyen fejlesztési igénye van. Ahhoz, hogy a rendelő működhessen bizonyos 
eszközöket működtetni, javítani kell. Vannak olyan ÁNTSZ által előírt követelmények, 
amelyeknek meg kell felelni. Az OEP finanszírozás is évről évre csökken.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

278/2012. (XI.27.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati 
rendelet 3.1. számú melléklet 1.1.4 során a kamat többletbevétel terhére 5.000.000,- 
Ft összegű támogatást biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére az alábbi 
bontásban: működési kiadásaira: 4.500.000,- Ft, felhalmozási kiadásaira: 500.000,- 
Ft. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2012. évi költségvetés 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 
történő terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

a támogatás utalására: a döntést követő 8 napon belül; 
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a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
február havi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat VETÜSZ Kft. részére tagi kölcsön nyújtására 
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 azzal a módosítással, hogy a 
visszafizetés megkezdésére egy év halasztást adjunk és 3 éves legyen a futamidő.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a VETÜSZ Kft-nek az A.S.A felé tartozása van. A másik indok, 
hogy a Művelődési Ház építésénél alvállalkozóként a VETÜSZ Kft-nek közel 20 millió 
forintos anyag költséget, munkaíjat nem fizettek ki. Az A.S.A számlákat fizetni kell, sajnos a 
lerakási díj évről évre emelkedik és nem csak az inflációval, hanem az elfogadott új 
rendelkezések kapcsán is.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

279/2012. (XI.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a VETÜSZ Kft. 
alapítója és tulajdonosa úgy dönt, hogy 30 millió forint összegű tagi kölcsönt 
nyújt a 3.1. sz. melléklet 1.2.1.2. sora iparűzési adó többletbevétele terhére, 1 év 
halasztott visszafizetési kötelezettséggel kamatmentesen 3 év futamidőre. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse a VETÜSZ Kft. 

ügyvezetőjét az 1. pontban foglalt döntéséről és gondoskodjon az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) rendelet módosításának 
elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé történő terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítésre a döntést követő 3 napon belül; 
tagi kölcsön átutalására: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
február havi ülése 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására 
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. 
 

280/2012. (XI.27.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 

Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására 500.000,- Ft 
összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. sz. melléklet 
2.9.1. általános tartalékalap sora terhére.  

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2012. évi költségvetés 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 
történő terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

a támogatás utalására: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
február havi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
költségvetéséhez 
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. 
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281/2012. (XI.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező táblázat alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
részére a 2012. évi intézményi kifizetés fedezetéhez pótelőirányzatot biztosít az 
Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (ll.29.) rendelet 3.2 melléklet 
2.9.1. sorából 1 386 e Ft összegben.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület február 
havi ülése (2012. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt személyek 
bérköltségeire és járulékaira 
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 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. 
 

282/2012. (XI.27.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2 melléklet 1.6.3.4. során lévő 
előirányzat összegéből 3.600.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi 2013. január 1-jétől 
– jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő - 20 fő, 4 órás, 3 
hónapos időtartamú megbízási szerződésének (bér és járulékai) és orvosi 
vizsgálatának fedezetére. 

 
4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2013. 

január 1-jétől emelkedne a minimálbér összege, a Képviselő-testület a különbözetet a 
2013. évi költségvetésében biztosítja. 
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5. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

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

 
Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
február havi ülése (2012. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés városközpontjának funkcióbővítése és rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f-
2009-0013 pályázat keretében épülő Művelődési Ház és Könyvtár épületének elnevezésére 
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.  
A Bálint Ágnes Művelődési Központ elnevezésre 4 igen és 4 tartózkodás mellett nem született 
döntés. A Bálint Ágnes Kultúrvár elnevezést pedig 3 igen és 5 tartózkodás mellett elutasította.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Több 
verzió is felmerült. A bizottság a Városi Művelődési Ház elnevezést javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen szavazat, 2 nem és 1 tartózkodás mellett a Városi Művelődési Ház 
elnevezést javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: átadom a szót az intézményvezetőknek, mondják el 
véleményüket. 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője: kikértem a könyvtár dolgozóinak a 
javaslatát. Négy verzió született: Bálint Ágnes Művelődési Központ és Könyvtár, Vecsési 
Művelődési Központ, Róder Imre Művelődési Központ és Könyvtár, Torzsaliget Kulturális 
Központ. Véleményem szerint a könyvtár szónak mindenképpen szerepelnie kell a névben. 
 
Kis Tóth János József Attila Művelődési Ház vezetője: Vecsésen két dolog van, amire 
mindenki felkapja a fejét, az egyik a vecsési káposzta a másik Bálint Ágnes neve. Az 
elnevezésben úgy gondolom, mindenképpen benne kell lennie Bálint Ágnes nevének. Az 
épület 2800 m2-es, ebbe a házba sok olyan dolgot is bele kell tenni, ami nem feltétlenül a 
közművelődés tárgykörébe tartozik. A kultúra mintegy átfogva akár könyvtári funkciót, akár 
közművelődési funkciót, s akár a kultúrának vett szorosabb megfogalmazását is, akár ki is 
fejezheti ezt. A vár, vagy palota, az pedig a házra utal. Ez a ház nem egy művelődési ház, 
ennél egy picikét több. Több megjelenésében és reméljük több lesz funkciójában is. Ez az 
elnevezés pedig ezt takarná. Maga az épület az nem művelődési ház, nem könyvtár, hanem az 
egy kulturális valami.  



13 
 

 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság és Pénzügyi Bizottság 
együttes ülésén az a javaslat is elhangzott, hogy a termeket ne nevezzük el, hanem számozzuk 
be.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azzal, hogy most az épületnek adunk nevet, 
kényszerűség, hogy a két meglévő intézményünk elveszítse a nevét és a múltját. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: erről nincs szó, az épület elnevezése az lehet később a benne 
lévő két intézménynek az elnevezése, de jelenleg nem döntünk a két intézmény 
összevonásáról, jogutód nélküli megszüntetéséről, névváltoztatásáról semmit. A ház 
elnevezéséről kell, hogy döntsünk, mert a kivitelezőnek a szerződésében benne van, hogy 
feliratoznia kell, kívül és belül is el kell helyeznie azokat. De ez lehet egy későbbi 
intézménynek a neve is.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: nem lenne szerencsés, ha ez a két 
intézménynév eltűnne a süllyesztőben. A háznak szerintem minél egyszerűbb nevet kellene 
találni, mert az könnyen megmarad a köztudatban.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: nagyon komoly épületről van szó, több funkciót is el fog látni. 
Ennek a kultúrvárnak vagy kultúrpalotának, egy régiós központot kell ellátni, mivel Vecsés 
szerepe is megnőtt. A művelődésben is szeretnénk egy központi szerepet betölteni. Nem lenne 
szerencsés, ha művelődési házként szerepelne. Támogatom azt, hogy Bálint Ágnes nevét 
kapja az épület. A kultúrvár kifejezést is támogatom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ha abba az irányba akarunk elmenni, hogy minél több embert 
szólítsunk meg, azzal, hogy a programokkal felhívjuk a figyelmet, talán a névvel is ráutaló 
magatartást tudunk tenni. A magam részéről ezért támogatom azt, hogy Bálint Ágnes neve 
legyen benne az elnevezésben. Azzal viszont nem értek egyet, hogy a termeknek nem adunk 
nevet.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: mindenképpen meghallgatnám a két érintett 
intézményvezető véleményét, hogy nekik melyik a szimpatikus, a kultúrvár vagy a 
kultúrpalota kifejezés. 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője: a Bálint Ágnes elnevezéssel nekem 
nincs semmi bajom, ha választani kellene, akkor a kultúrvár a szimpatikusabb. 
 
Kis Tóth János József Attila Művelődési Ház vezetője: kultúrvár. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő: az az irány, amit a polgármester úr mondott, hogy úgy 
válasszunk nevet, hogy az utána üzenjen valamit, de el kell döntenünk, hogy mit akarunk 
üzenni, azt kellene megfogalmazni. Szerintem egyik verzió sem megfelelő, de ha választani 
kell a kultúrvár felé hajlok.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az első határozati javaslatot, mely szerint 
Bálint Ágnes Kultúrvár legyen az elnevezés. 
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283/2012. (XI.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 

városközpontjának funkcióbővítése és rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013 
pályázat keretében megvalósuló új művelődési ház és könyvtár épületének neve 
Bálint Ágnes Kultúrvár legyen. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső termek elnevezésére a 

bizottsági vélemények alapján tegyen javaslatot annak érdekében, hogy a kivitelező 
a beruházás befejezéséig feliratozni tudja a termeket. 

 
Határidő: azonnal; 

a kivitelező értesítése: a döntést követő 8 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(7 igen szavazat, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás) 
 
13. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság 2011-2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

284/2012. (XI.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 2011-2012. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: két hete jeleztem az üzemeltetési osztályon, hogy a 
Bethlen utca és az Arany János utca sarkán a táblát kiborították. Helyre lett állítva, de olyan 
módon, hogy az véleményem szerint nagyon balesetveszélyes, csak fel van állítva a 
betonlábára.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Temető utca és a régi Ecseri út sarkán az 
aknatető eltört. Kérdésem, hogy megcsinálták-e már?  
A sirató kocsma előtt egy elsőbbségadás kötelező tábla ki volt döntve.  
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztályvezető: a GYÁVIV Kft. felé jeleztem a törött 
fedlapot, nekik kell helyreállítani. 



15 
 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Lőrinci úton az Előd utcai buszmegállónál a Pest 
felől érkező oldalon van egy nagy gödör. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: levélben keresett meg a Grassalkovich Antal Általános Iskola 
igazgatónője, hogy van-e arra lehetőség, hogy az iskola előtt legyen egy gyalogosátkelő. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: megkaptuk mi is ezt a levelet. Véleményem szerint nem 
szerencsés közvetlenül az iskola bejáratával szemben gyalogosátkelőt tenni.  
 
Pável Béla alpolgármester: meg kellene gondolni ezt, mivel van alapja az igénynek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: nyilván praktikus lenne, az elmúlt 10 évben már sokszor 
felterjesztettük ezt az igényt, de nem kaptunk rá engedélyt. Mivel az iskolához közel két 
gyalogosátkelő hely is van.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: ez akkor volt kifogás, amikor az elkerülő 4-es 
nem épült meg, szerintem ez ma már nem lesz probléma. 
 
Szlahó Csaba polgármester: újra fel fogjuk terjeszteni a Közútkezelőhöz ezt az igényt. 
 
15. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: december 8-án, szombaton 10 órai indulással tartjuk 
hagyományosnak mondható immáron 10. alkalommal a Motoros Mikulás Felvonulásunkat a 
szokásos útvonalon. 
 
Pável Béla alpolgármester: december 23-án lesz a Mindenki Karácsonya a Polgármesteri 
Hivatal épülete előtti parkolóban kirakodóvásár keretében. Szeretettel várunk mindenkit. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának 
karácsonyi koncertje december 16-án, 17 órai kezdettel kerül megrendezésre. Várunk 
mindenkit sok szeretettel. 
 
16. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: következő Képviselő-testületi ülés december 18-án, kedden, 16 
órakor 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 


