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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 25/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. október 25-én (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: 
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: 
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, Harazin 
István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető igazgató, Bánné 
Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője, Kis Tóth János JAM Ház vezetője, Nagy László 
Központi Konyha vezetője, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, Varga 
Péter katolikus plébános, Heinemann Ildikó evangélikus lelkész, Tuba Zoltán a VETÜSZ Kft. 
ügyvezető igazgató jelöltje, dr. Harmath Barbara háziorvos 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az egyházak képviselőit, a 
Városközpont Kft. képviselőit, az intézményvezetőket, a sajtó képviselőit, a kollégákat 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. Gerencsér Balázs 
képviselő úr és Pável Béla alpolgármester úr később érkeznek. A Képviselő-testület ülését 
megnyitom.  
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot a zárt ülésre: 
 
Javaslat a „Bútorbeszerzés a vecsési Művelődési Ház és Könyvtár számára” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

240/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi zárt ülésének napirendjei közé: 
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Javaslat a „Bútorbeszerzés a vecsési Művelődési Ház és Könyvtár számára” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az állatok tartásáról szóló 8/2001. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a Jószef Attila Művelődési Ház és a Róder Imre Városi Könyvtár átalakításával 
kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását: 
 

241/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az állatok tartásáról szóló 8/2001. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház és a Róder Imre Városi Könyvtár átalakításával 
kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását: 
 

242/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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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 …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Művelődési Ház munkájáról 
Előterjesztő: Kis Tóth János igazgató 
 
6. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné intézményvezető 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról 
Előterjesztő: Nagy László intézményvezető 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelete alapján a sport területén 
adományozható díjra történő felterjesztésre 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében hulladékgyűjtő szigetek 
megszüntetésére és a KEOP-1.1.1/09-11 pályázat keretén belül egy szelektív hulladékudvar és 
válogatómű kialakítására, üzemeltetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2013. évi kiadványának megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására intézmények 2012. évi költségvetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskolánál álláshely bővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Bizottság keretére történő előirányzat átcsoportosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
támogatására a Vecsési Mesekönyv – Meseláda című mesekönyv kiadásának költségeihez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a temetőben tervezett új ravatalozó épület tervvázlatának kiválasztására vonatkozó 
képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat az LRI-telkek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére a 
Képviselő-testület 220/2012. (IX.18.) határozata alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Sport Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán bizottsági elnök 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dabasi János bizottsági elnök 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
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23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
25. napirendi pont: 
Javaslat dr. Harmath Barbara háziorvossal területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 
megbízási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, új 
ügyvezető igazgató megbízására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a „Bútorbeszerzés a vecsési Művelődési Ház és Könyvtár számára” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 
 Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: lehetőséget biztosítottunk az egyházak képviselőinek arra, hogy 
bemutathassák tevékenységüket. Ebből az alkalomból meghívtuk Varga Péter katolikus 
plébánost és Heinemann Ildikó evangélikus lelkészt. Köszöntöm őket és át is adom a szót. 
 
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész: köszöntök mindenkit és megköszönöm a 
bemutatkozási lehetőséget. Négy éve vagyok Vecsésen. Az evangélikus gyülekezet picurka 
gyülekezet, 150 család fizeti az egyházfenntartást. Az, hogy tevékeny a gyülekezet az a 
Művelődési Házban két évig tartott Tálentum sorozaton volt észrevehető. Reménykedem 
benne, hogy januártól sikerül újraéleszteni ezt a szokásunkat. Van baba-mama körünk, 
ifjúsági órákat szervezünk. Havonta egyszer gitárral kísért családi istentiszteletet tartunk. 
Nagy öröm számunkra, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolát átvette a katolikus egyház, így 
nekünk is könnyebb dolgunk van a hittan oktatás terén. Köszönetet szeretnék mondani a 
tavalyi támogatásért, amiből sikerült templomunk fűtési rendszerét korszerűsíteni. Minden 
olyan kiadást, ami a gyülekezetet érinti, azt a gyülekezetnek kell előteremteni, a rezsit, a 
lelkész fizetését, sajnos ez nehezen megy, mindig nagyobb a kiadás, mint a bevételi oldal. 
Ami nagy segítség lenne számomra az az, hogy ha a Vecsés honlapjáról közvetlenül el lehetne 
érni az evangélikus egyház honlapját is. Ha kaphatnánk a médiában is egy kicsit nagyobb 
jelentőséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Varga Péter katolikus plébános: a tájékoztatáson túl azért vagyok itt, hogy köszönetet 
mondjak az önkormányzatnak, illetve reménykedem abban, hogy fejlődni fog az 
együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Erre javaslatokat is teszek és kéréseket 
is fogok megfogalmazni. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Kiadtunk egy lelkipásztori 
tervet, ami 60 oldalas, ebben leírtuk miket teszünk, mik a céljaink. Van egy kiegészítése, ami 
rengeteg cél tervet fogalmaz meg 2012-2013 évre. Aki tájékozódni akar, ebből a kiadványból 
megteheti. Annyit fűznék hozzá, hogy én 16 éve vagyok lelkipásztor és ilyen jó 
egyházközséggel, amelyet most szolgálhatok még nem találkoztam így életközelben. Annak 
ellenére, hogy szerintem Vecsés egyházilag, a kereszténység szempontjából mostoha 
körülmények között van, illetve olyan problémákkal küszködünk, amin talán lehetne segíteni. 
Látom azt, hogy Önök nem középszerű városvezetők, hanem nagyon sok mindent 
megtesznek. Úgy ítélem meg, sokukkal beszélve, sok minden jó irányba halad, de van fejlődni 
való is. Szép az együttműködés az egyházak és az önkormányzat között, de még jobb lehetne. 
A tavalyi évben kezdeményeztük négy fontos területen párbeszédet az önkormányzattal, ezek 
a területek az anyagiak, a média, az oktatás és a vallásgyakorlás szabadsága. Részletesen két 
alkalommal átbeszéltük, elmondtuk gondolatainkat, javaslatainkat. Azt gondolom, hogy 
folytatni kell ezt a kommunikációt. Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy 2014-ben 
Vecsésen szeretnénk megrendezni az egyházmegyei találkozót. Kérem Önöket, segítsenek 
nekünk ezt megvalósítani, nemcsak anyagi jellegű segítségre gondolunk, bármilyen más 
jellegű segítségre is szükségünk lenne. Püspök Úr várja a város válaszát, hogy készek 
vagyunk erre és utána megkezdhetjük a szervezést. Köszönöm, hogy meghallgattak és 
köszönöm, hogy eddig is pozitívan álltak hozzánk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az egyházmegyei találkozóval kapcsolatosan várjuk az írásos 
megkeresést, úgy gondolom természetesen támogatást tudunk nyújtani a szervezéshez, és 
amihez szükséges.  
 
A beruházásokról és a pályázatokról az előző testületi ülésen részletesen beszámoltam. Az 
akkori beszámolóhoz képest jelentős változások nem történtek. A bölcsőde épületének 
használatbavételi engedélyét várjuk, tudomásom szerint a tűzoltóság végleges jóváhagyására 
várunk. Vecsés érintő kiemelt beruházás a Budapest-Szolnok 100A vasútvonal gyorsítását 
célzó EU-s pályázat, melyet a NIF Zrt. készített elő és terveztetett meg az érintett települési 
önkormányzatok segítségével. Október 11-én személyes megbeszélés keretében tájékozódtam 
a projekt jelenlegi állásáról. A NIF vezérigazgató-helyettese és kollégái elmondták, hogy a 
projekt főbb elemeit kettéválasztották: a külön szintű csomópontok megvalósítását a 
következő EU-s ciklusra tették át, mivel a három aluljáró közül még csak kettőnek sikerült 
elkészíteni a jogerős kiviteli tervdokumentációját. Az állomásépületek felújítását, a peronok 
befedését és a hiányzó P + R parkolók megépítését még ebben a ciklusban meg kívánják 
valósítani, azaz várhatóan 2014-ig a fenti beruházások Vecsésen is elkészülhetnek. 
Tájékoztattak arról is, hogy a projekt további kezelését és lebonyolítását is a MÁV Zrt. 
munkatársai vették át. Október 18-án szakmai tervzsűrit tartottak, melyen az elkészült 
tervekkel kapcsolatosan érdemi kifogást nem emeltek, így reményeink szerint megkezdődhet 
a pályázati tenderdokumentáció összeállítása. 
Október 11-én aláírtuk a Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást, magyarán mondva 
jogilag is megszületett a Vecsési Járási Hivatal. Az említett eseményen megjelentek a Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. Tarnai Richárd és az érintett települések 
polgármesterei: Kissné Szabó Katalin, Gál Zsolt, és Tabányi Pál. A megállapodás keretében 
rögzítettük az egyes településekről a Vecsési Járási Hivatalba átkerülő státuszokat, valamint 
kijelölésre kerültek az ügysegédi és a kirendeltségi ügyintézői helyszínek. A Vecsési Járási 
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Hivatal 41 fő engedélyezett létszámmal kezdi meg működését 2013. január 1-jén. Vecsésről 
24 fő, Üllőről 3 fő, Ecserről 2 fő került eddig a Járási Hivatalba. A Járási Hivatal a 
Polgármesteri Hivatal „pénzügyi” részlegébe kerül majd elhelyezésre, az Okmányiroda és a 
Gyámhivatal a megszokott helyén marad. A Járási Hivatal vezetőjének kinevezése december 
hónapban várható.  
Molnár-Gálik per miatti fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A per lezárása érdekében 
több fordulóban tárgyaltunk a peres felek jogi képviselőjével. 
Szeptember 23-án nagy sikerrel lebonyolításra került a Vecsési Káposztafesztivál. 
Szeptember 25-én városunk adott otthont az aktuális RETS konferenciának a külföldi 
partnerek és az érdeklődők nagy megelégedésére. Október 5-én az Erzsébet téren tartottuk a 
nemzeti gyásznapi megemlékezést. Október 23-án a Szent István téren emlékeztünk meg a 
forradalom 56. évfordulójáról.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 1990. október 25-én, csütörtökön 16 órakor, 22 éve volt az első 
szabadon választott Képviselő-testület alakuló ülése. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

243/2012. (X.25.) 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: az anyag írásos, kiküldésre került. Kérdezem, hogy kinek van 
kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

244/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a rendelet-módosítás írásos, kiküldésre került. Köszöntöm Pável 
Béla alpolgármester urat, aki most érkezett meg. 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. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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-tervezet elfogadását. 
 

30/2012. (X.27.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 30/2012. (X.27.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) Ök. rendelet módosításáról.  
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
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: a meghirdetett állásokra, ahol lehetett vecsésieket vettünk fel. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

245/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. §-a alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési 
rendeletben meghatározott mértékig – a Semmelweis Bölcsőde – határozat 
mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 273/2011. (X. 25.) határozatát. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és 
Működési Szabályzatának Önkormányzat nevében történő aláírására, valamint a 
dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének kiértesítésére. 

 
Határidő: azonnal,  

                   záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2012. október 31. 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Művelődési Ház munkájáról 
Előterjesztő: Kis Tóth János igazgató 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szeretném megköszönni Kis Tóth Jánosnak és Vadászi 
Marikának a Káposztafeszten végzett munkáját.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

246/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné intézményvezető 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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247/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 
2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról 
Előterjesztő: Nagy László intézményvezető 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. Köszönjük a tartalmas beszámolót és továbbra 
is jó munkát kívánunk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

248/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények 
Központi Konyhájának munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelete alapján a sport területén 
adományozható díjra történő felterjesztésre 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a 
következő személyeket javasolja elfogadásra: Tóth Enikő kézilabdázót, valamint Nádasdi 
Judit, Hegedűs Diána, Váry Lili és Varga Krisztina ökölvívókat. Az utolsó négy hölgy közül 
azokat, akik olyan eredményt érnek el, amely megfelel Pest Megye Közgyűlésének az egyes 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati 
rendelete kritériumainak. Ők két hét múlva mennek bajnokságra Lengyelországba. November 
6-ig kell felterjesztenünk a neveket, addigra kiderül melyikük milyen eredményt ér el. A 
javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: a javaslat így nem elfogadható, november 6-ig a képviselő-
testületnek fel kell terjesztenie a neveket bármilyen kategóriában és mellé kell tennie a 
javaslatot. Feltételes módban nem szavazhatunk. Ha a testület elfogadja az öt javasolt 
személyt, azt is tudnia kellene, hogy melyik kategóriában javasolja. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a legjobb utánpótlás korú női sportolója 
kategóriában. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Képviselő-testület megszavazza valamennyi nevet és annyit 
tudunk tenni, hogy november 6-ig, ha valaki nem éri el az eredményt, amit vár a VSE, akkor 
azt a polgármester úr nem jelöli. 
 
Pável Béla alpolgármester: a Sport Bizottság ülésén jeleztem, hogy el kellene gondolkodnunk 
azon, hogy a sport kitüntetési rendeletünket módosítsuk és ne 1, hanem 3 személyt tüntessünk 
ki. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

249/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlése 

Elnökének felkérésére úgy dönt, hogy a Pest megye legjobb utánpótláskorú női 
sportolója díjra Tóth Enikő kézilabdázót, Nádasdi Judit ökölvívót, Hegedűs Diána 
ökölvívót, Váry Lili ökölvívót és Varga Krisztina ökölvívót terjeszti fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a díjra vonatkozó javaslatot az 

Önkormányzat nevében írja alá és juttassa el Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatala Ifjúsági és Sportirodájának.  

 
Határidő: azonnal; a javaslat elküldésére: legkésőbb 2012. november 6-ig 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében hulladékgyűjtő szigetek 
megszüntetésére és a KEOP-1.1.1/09-11 pályázat keretén belül egy szelektív hulladékudvar és 
válogatómű kialakítására, üzemeltetésére 
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. 
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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. 
 

250/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létesüljön 

a) hulladékudvar a 0218/10-105 helyrajzi számú (szennyvízátemelő melletti) területen 
b) hulladékudvar és válogató hulladékudvar a 0218/10-105 helyrajzi számú 

(szennyvízátemelő melletti) területen 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 

benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentáció 
elkészíttetéséről, amelyhez 10 000 000,- Ft fedezetet biztosít a 2013. évi 
költségvetésében. 

 
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a megvalósíthatósági tanulmány és a 

várható költségek ismeretében indulni kíván a hulladékudvar, vagy hulladékudvar és 
válogató kialakítása érdekében a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című, „KEOP-1.1.1/09-11” azonosító számú pályázaton. 

 

Határidő: azonnal, 
- a fedezet biztosítására: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 
- a megvalósíthatósági tanulmány és a tervdokumentáció megrendelésére: 
2012. október 30. 
- a pályázat elkészítésére és az előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 
2012. december havi ülése 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(8 igen szavazat, 3 tartózkodás) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2013. évi kiadványának megjelentetéséhez 
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 a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

251/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet 7.1. sz. melléklet Oktatási céltartalék 
2.4.3. „Reprezentációs anyag”sor terhére 500.000.- Ft és a 2.4.6. „Nevelési 
tanácsadó” sor terhére 1.000.0000.- Ft összegű (összesen: 1.500.000.- Ft) támogatást 
nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési Kalendárium 
2013” megjelentetéséhez.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követő 8 napon belül, 
a rendelettervezet benyújtására: 2013. február havi ülése  
(2012. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

  polgármester 
 
(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására intézmények 2012. évi költségvetéséhez 
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. 
 
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. 
 

252/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező táblázat alapján az ott felsorolt intézmények részére a 2012. évi 
intézményi jubileumi jutalmak és nyugdíjazás miatti kettős kifizetés fedezetéhez 
pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 
(ll.29.) rendelet 3 .2 melléklet 2.9.1.sorából 4 351 e Ft összegben.  
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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 módosítása: a Képviselő-testület február havi 
ülése (2012. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

253/2012. (X.25.) határozat 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal, az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskolánál álláshely bővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
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. 
 

254/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Zeneiskolánál a 0,5 fő iskolatitkári álláshely helyett 1 fő határozatlan idejű 
iskolatitkári álláshelyet biztosít 2012. november 01-től a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott bérezés szerint. 

 
2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges, összesen 68.580 Ft 

bérfedezetet – melyből 54.000 Ft bér és 14.580 Ft járulék – a Vecsési Zeneiskola az 
intézmény részére elfogadott 2012. évi költségvetés bérmaradványából biztosítja.  
 

Határidő: azonnal; az intézményvezető értesítése a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Bizottság keretére történő előirányzat átcsoportosítására 
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. 
 
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. 
 

255/2012. (X.25.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300 000 Ft 

összegű előirányzatot átcsoportosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 7.1. 
sz. melléklet Oktatási céltartalék 2.4.8. „Tartalék” soráról a 7.1. számú melléklet 3.2. 
„Oktatási Bizottság kerete” sorára. 
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4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről.  
 
Határidő: azonnal; 

az Oktatási Bizottság elnökének értesítése: a döntést követő 8 napon 
belül; 
a költségvetési rendelet: következő negyedévi módosításakor 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
támogatására a Vecsési Mesekönyv – Meseláda című mesekönyv kiadásának költségeihez 
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 a 
határozati javaslat „A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az előterjesztésben szereplő összegtől eltérve 150 ezer forintot 
javasolnék elfogadásra. 
 
Szabó Attila képviselő: 290 ezer forint támogatási összeget javasolok elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Szabó Attila képviselő úr által javasolt 
összeg elfogadását. 
 

256/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Attila képviselő módosító 
javaslatát - mely szerint a Képviselő-testület 290.000,- Ft összeggel támogassa a 
„Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt a Vecsési 
Mesekönyv – Meseláda című könyv kiadása céljából - elutasította. 
 
(2 igen szavazat, 3 nem szavazat, 6 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Tábori Ferenc alpolgármester úr által 
javasolt összeg elfogadását. 
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257/2012. (X.25.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Megmaradunk 

3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány részére a Vecsési Mesekönyv – 
Meseláda című könyv kiadását 150 000 Ft összeggel támogatja. 

 
6. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet Oktatási céltartalék 2.4.7. „Szakértői díj” sor terhére 
biztosítja. 

 
7. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 
8. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: - azonnal; 

- a Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
elnökének értesítése a döntést követő 8 napon belül; 
- a költségvetési rendelet következő negyedévi  módosításakor  

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, 3 tartózkodás) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a temetőben tervezett új ravatalozó épület tervvázlatának kiválasztására vonatkozó 
képviselő-testületi döntés meghozatalára 
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 a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
szintén a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és szintén a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának az 
elfogadását. 
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258/2012. (X.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervező által 
bemutatott vázlattervek közül, a határozat mellékletét képező „A” jelű változat alkalmas 
az új ravatalozó épület építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére. 

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

gondoskodjon az építési engedélyezési tervdokumentáció megrendeléséről. A tervezési 
díjra, melynek összege: bruttó 1.812.000- Ft, Vecsés Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetés 6.2. számú melléklet 1.11. sora nyújt fedezetet. 

 
Határidő: azonnal; a megrendelés aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
         Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat az LRI-telkek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére a 
Képviselő-testület 220/2012. (IX.18.) határozata alapján 
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: újra felvettük a kapcsolatot telefonon a vezérigazgató-helyettes 
úrral. Javasolta, hogy minden célt írjunk bele a kezdeményezésbe, mert 15 évig számon 
kérhetik rajtunk. Településfejlesztési, településrendezési feladataink ellátására, 
vállalkozásfejlesztési célra, illetve közpark kialakítására szeretnénk megkapni a telkeket. A 
közpark aránya nem meghatározott. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

259/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami vagyonról 

szóló, 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kéri az alábbiakban 
felsorolt, Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok 75 %-ának térítésmentes átadását az 
Önkormányzat részére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában 
meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátására, 
vállalkozásfejlesztési célra, illetve közpark kialakítására. 
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Hrsz.    megnevezés   földrészlet nagysága 
4180/2.   kivett beépítetlen terület   465 m2 

4180/3.   kivett beépítetlen terület   466 m2 
4180/4.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/5.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/6.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/7.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/8.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/9.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/10.   kivett beépítetlen terület   492 m2 
4180/11.   kivett beépítetlen terület   496 m2 
4180/12.   kivett beépítetlen terület   497 m2 
4180/13.   kivett beépítetlen terület   492 m2 
4180/14.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/15.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/16.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/17.   kivett beépítetlen terület   481 m2 

4180/18.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/19.   kivett beépítetlen terület   481 m2 
4180/20.   kivett beépítetlen terület   465 m2 
4180/21.   kivett beépítetlen terület   466 m2 

4180/23.   kivett beépítetlen terület   465 m2 
4183/2.   kivett beépítetlen terület   991 m2 
4183/6.   kivett beépítetlen terület   216 m2 
4183/7.   kivett beépítetlen terület   380 m2 

 
 
2. A Képviselő-testület polgármester útján javasolja, hogy a terület megosztásánál az e 

határozat mellékletét képező vázlat és a Képviselő-testület 220/2012. (IX.18.) 
határozatában foglaltakat vegyék figyelembe. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 
nyilatkozzon, hogy az ingatlanok ingyenes tulajdonba adása esetén vállalja a tulajdonba 
vétellel kapcsolatban felmerülő eljárási költségek megtérítését. 

 
Határidő: azonnal, 
 a kérelem benyújtására az MNV Zrt. felé: 2012. október 31. 
 
Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 
 

260/2012. (X.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fő út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 
helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterületű előtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 
dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika monori közjegyzők részére térítésmentesen 
bérbeadásra kerüljenek 2013. január 1-től 2 éves időtartamra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében a bérleti szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal; 

a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök 
 
A Képviselők száma 10 fő, Alattyányi István képviselő úr kiment az ülésről. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

261/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Sport Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Megköszönöm a hivatal munkatársainak, a 
bizottsági tagoknak és a testületnek a munkát.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a Sport Bizottság új bizottság, egyre jobban és egyre 
hatékonyabban működik. További jó munkát kívánok.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

262/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2012. évi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dabasi János bizottsági elnök 
 
A Képviselők száma 11 fő, Alattyányi István képviselő úr visszajött. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

263/2012. (X.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: az Aulich u. 27. szám alatti ingatlan állapotával 
kapcsolatosan már júliusban is érdeklődtem, akkor azt a választ kaptam, hogy a hivatal 
megkereste a tulajdonosokat, de azóta sem történt változás. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a tulajdonosok leköltöztek Debrecenbe, nincs lehetőségük 
feljönni, azt ígérték, hogy a szomszéddal megbeszélik a telek gondozását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Telepi út állapota mostanra már kriminális, hogyan 
tudnánk hatni a Magyar Közútkezelőre annak érdekében, hogy megcsinálják.  
 
Szlahó Csaba polgármester: új terv készült, mindig megígérik, hogy megcsinálják, de mégsem 
történik meg. Megtesszük újra, hogy írunk nekik.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: érdeklődöm, hogy van-e arra lehetőség, 
hogy az Iskola utca sarkán lévő Coop bolt elé kitegyünk még egy kerékpártárolót, nagy 
szükség lenne rá.  
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: október 28-án, vasárnap egész napos 
fúvózenekaros rendezvény lesz a Grassalkovich Antal Általános Iskolában. Az ország legjobb 
amatőr zenekarai lépnek fel. November 9-én és 10-én lesz a faosztás.  
 
Pável Béla alpolgármester: a Káposztafeszt Szervező Bizottsága nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek név nélkül. Az idén is sikeres volt a rendezvény, a két 
színpados megoldás bevált. Látványos volt a felvonulás. A jövőben gondolkodnunk kell azon, 
hogy a felvonulóknak anyagi támogatást adjunk.  
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel napirendi javaslat nincs, a munkaterv szerint dolgozunk 
tovább. A következő Képviselő-testületi ülés november 27-én lesz. November 22-én 
közmeghallgatás lesz a Művelődési Házban. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


