
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 22/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. október 8-án (hétfőn)  
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Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs, dr. Fekete Károly, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Geiger 
Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat igazgató főorvosa, dr. Harmath Barbara háziorvos-jelölt, dr. Horváth János MED-
VECS Háziorvosi Szövetkezet képviselője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, 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. 
 
Szomorú bejelentéssel kezdeném, dr. Németh Gábor háziorvos hétvégén elhalálozott. 
Évtizedekig praktizált Vecsésen. Megkérek mindenkit, egy perces néma felállással 
emlékezzünk meg róla.  
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom a „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” című napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 
 

234/2012. (X.08.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében hulladékgyűjtő szigetek 
megszüntetésére és KEOP-1.1.1/09-11 pályázat keretén belül egy szelektív hulladék 
udvar és válogatómű kialakítására, üzemeltetésére” című előterjesztést leveszi 
napirendjei közül. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 



Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

235/2012. (X.08.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester felhatalmazására a Pest megyei kormánymegbízottal járási hivatal 
kialakítására vonatkozó megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülés: 
2. napirendi pont: 
Javaslat dr. Harmath Barbara háziorvos jelölttel háziorvosi megbízási szerződés megkötésére 
vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester felhatalmazására a Pest megyei kormánymegbízottal járási hivatal 
kialakítására vonatkozó megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Járási Hivatal január 1-jétől kezdi meg működését, létszámát 41 
főben határozták meg. A későbbi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Hivatal lesz, melynek 
létszámát 36,3 főben határozták meg. Jelenleg 101 betöltött státuszunk van, ebből 86 fő 
köztisztviselő. Ennyiből mi úgy gondoljuk, hogy nem fogjuk tudni üzemeltetni a meghagyott 
feladatok mellett a várost, ennél több főre lenne szükség. 36 ember után fogunk állami 
normatívát kapni, az ő fizetésük 75%-át kapjuk meg. Nem tudjuk még a fizikai alkalmazottak 
létszámát, a mezőőrök létszámát, ezeknek a státuszoknak a finanszírozása még nem világos. 
A Pest megyei kormánymegbízott úrral a Járási Hivatal kialakításához szükséges 
megállapodást fogjuk aláírni csütörtökön.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a 41 fős Járási Hivatalba az átadásra kerülő hatáskörök alapján 
tehettünk köztisztviselőkre, ügykezelőkre javaslatot. Ügykezelőre összesen 2 főre, 
funkcionális és szakmai feladatokra lehetett több főre. Egyeztetést folytattunk a környékbeli 
településekkel arról, hogyan álljon össze a létszám. Úgy gondoltuk, hogy település arányosan 
kellene, illetve lakosságszám arányosan, ami azért nem sikerült, mert Üllő összesen 3 
dolgozót javasolt az 54 főjéből átadni, Ecser 2 főt, Maglód egyet sem. Üres státuszokat adnak 
át, ami arra vonatkozik, hogy amikor feláll kétműszakos munkarendbe jövő októbertől a 
kormányablak, akkor kellenek még plusz státuszok és ezeket az üres státuszokat elveszi a 
Kormányhivatal. Ezeket későbbiekben sem töltheti be az Önkormányzat. Vecsés 7 üres 
státuszt tud átadni a Kormányhivatalnak. Vecsésről összesen 24 főt, 23 fő köztisztviselőt és 1 
fő munkavállalót adunk át. Teljes egészében megy a Gyámhivatal, az Okmányiroda az 
ügyfélirányítóval együtt, szociális területről 4 ügyintéző, pénzügyről 2 ügyintéző, 1 fő 
műszakis, 1 fő mezőgazdaságis és 1 fő oktatásos. A Járási Hivatal a pénzügy épületében kerül 



elhelyezésre, külön bejárattal megközelíthető. A helyiséget biztosítjuk, asztallal, 
számítógéppel, nyomtatóval, telefonnal, klímával, mintha a saját dolgozóink lennének. 
Üzemeltetési költségekben meg fogunk tudni állapodni január 31-éig. A Képviselő-testület 
felhatalmazása alapján október 11-én, 10 órakor kerül aláírásra a megállapodás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

236/2012. (X.08.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező, a Vecsés Járási Hivatal kialakításához szükséges 
megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 
 
Határidő: azonnal, a megállapodás aláírására 2012. október 11. 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 


