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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 20/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. szeptember 18-án (kedden)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Oláh 
László, Saska Istvánné,  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert és Hanek Gábor 
szakértők, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető 
igazgató, Háda Attila Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. projekt 
menedzser, Dr. Huszka Mihály katolikus plébános, Kaposi József világi elnök, Szántó Dániel 
lelkipásztori munkatárs, Nt. Dömötör Norbert református lelkipásztor, Tárnokiné Törő 
Krisztina Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Bánné Nagy Eszter Semmelweis 
Bölcsőde vezetője, Kis Tóth János a József Attila Művelődési Ház igazgatója, Halápiné 
Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Orbánné F. Erika Üzemeltetési Osztály 
vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály 
vezetője 
 
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 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Czibolya Zoltán később 
érkezik, Szabó Attila jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Dr. Gerencsér Balázs és 
Saska Istvánné képviselők jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak az ülés 
befejezéséig maradni. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

201/2012. (IX.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 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2012. évi munkaszüneti napok körüli 
ügyfélfogadási rendről szóló 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. 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 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású általános iskolák felvételi (működési) 
körzeteiről és a gyermek, tanuló sajátos helyzetéről szóló 10/2012. (III.26.) önkormányzati 
rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású általános iskolák felvételi (működési) körzeteinek 
meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2012/2013. nevelési és tanítási évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch 194/2012. (VII.24.) határozattal elfogadott Alapító 
Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 155/2012. (VI.26.) 
határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsődénél álláshely bővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál logopédus álláshely biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Háznál álláshely bővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Bizottság keretére történő előirányzat átcsoportosítására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési helyi buszjárat üzemeltetési szerződésének megkötésére és a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos távvezeték kiviteli tervéhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról szóló 193/2012. (VII.24.) határozat 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az „LRI-telkek” térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adásának elutasítása miatt 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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23. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 6124/2. hrsz.-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0220/5. hrsz.-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 4190/9. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a „KAB-ME-12 Kábítószer-prevenciós programok 
támogatására”kiírt pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési utcanevek” című könyv kiadásáról szóló 190/2012. (VII.24.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat támogatás biztosítására a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
30. napirendi pont: 
A női és a férfi kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
31. napirendi pont: 
Kérdés 
 
32. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
33. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
34. napirendi pont: 
Javaslat az új Művelődési Ház és Könyvtár eszközeinek beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárások megindítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
35. napirendi pont: 
Javaslat a Kúria részítélete alapján Gálik László és Molnár Tibor részére késedelmi kamat és 
felülvizsgálati eljárási költség megfizetésére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
36. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Gyár u. 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos 
pénzügyi elszámolásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
37. napirendi pont: 
Javaslat Mihály György fellebbezési ügyének elbírálására 
Előterjesztő: Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
(9 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 
bemutatkozhassanak a testület előtt. Ebből az alkalomból meghívtuk Dr. Huszka Mihály 
katolikus plébánost és Nt. Dömötör Norbert református lelkészt. Köszöntöm őket és át is 
adom a szót. 
Dr. Huszka Mihály katolikus plébános: tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülünk 
ennek a lehetőségnek, hogy bemutatkozhatunk. Szeretettel gondolok Szigetvári Imre atyára, 
akit három évvel ezelőtt váltottam a Felső-telepen. Próbálom továbbvinni az ő színvonalas 
lelkipásztori munkáját. A püspökatya döntésére a Felső-telepi és a Falusi plébánia egyesítésre 
került Óváros Plébánia néven immáron két éve.  Hatalmas változás volt még, hogy a Petőfi 
Sándor Általános Iskola katolikus iskola lett. Szeptembertől lelkipásztori, lelki vezetője 
vagyok ennek az intézménynek is. Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő-testület 
döntését. A 2012/2013 tanévben 328 gyermeket fogunk hitoktatni, 21 csoportban, heti 23 
órában. Egy segítségem van Vrankó Gézáné hitoktató személyében. A hitoktatásban nemcsak 
a gyermekekkel foglalkozunk, hanem a felnőttekkel is, hiszen egyre nagyobb az igény erre. 
Van bérmálkozó csoportunk, jövőre lesz az egyházközségünkben bérmálás. Az egyház 
lelkiéletében a közösségépítés nagyon fontos. Meghívtam két munkatársamat Kaposi József 
világelnök urat és Szántó Dániel lelkipásztori munkatársat, hogy ők is mutassák be 
feladatukat, munkájukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és átadom a szót 
munkatársaimnak. 
 
Kaposi József világelnök: Köszöntöm én is a Képviselő-testületet és a megjelenteket. Csak 
pár szót szeretnék szólni az Óváros Plébánia életéről, miben veszünk részt, milyen feladataink 
vannak.  Karitasz csoportunk húsvét és karácsony szervezésében vesz kiemelten részt. 40-50 
fő idős rászorultat látunk el. A testvér plébániával közösen szoktunk a nagyobb 
bevásárlóközpontokban adományt gyűjteni. Budapesten került megrendezésre a nagyszabású 
Genfest, melyben szintén tevékenyen részt vettünk. 10-12 család fogadta Vecsésen a 
messziről érkezett fiatalokat a rendezvény idejére. Kiemelném még a Márton napot, melybe 
bevontuk a Vecsési Borbarátok Egyesületét is. Visszatértünk egy régi hagyományhoz is a 
boráldáshoz. Ennek is nagy sikere volt. Koncertet is szerveztünk, volt, hogy egy évben 6 
koncertünk volt az Óváros Plébánián, most egy lesz ősszel és egy tavasszal. Szeptember 30-án 
lesz az új kereszt megáldása az Epresben, melynek szervezésében és lebonyolításában is 
tevékenyen részt vettünk. Kiemelt eseményünk még a családi nap pünkösdhétfőn, ami 
másodszorra került megrendezésre. Egy évben kétszer tartunk lelki napot, amire ismert 
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plébános atyát hívunk meg, beszélgetünk, szentmisét tartunk. Ennyit szerettem volna 
elmondani, köszönöm szépen a lehetőséget.  
 
Szántó Dániel lelkipásztori munkatárs: az Óváros Plébánia lelkipásztori munkatársa vagyok, a 
Váci Egyházmegye két éves képzésén vettem részt, ennek eredményeképpen akolitussá 
avatott a püspökatya. Igyekszem támogatni főleg a lelkiéletét az egyházközségnek. A 
katolikus egyházra jellemző az, hogy közösségekben próbál gondolkodni. Én abban veszek 
részt, hogy itt Vecsésen olyan közösséget alakítsunk ki, amelyben megőrizhetjük, nemcsak a 
mi hitünket, hanem a vecsésiek hagyományait. Van egy igecsoportunk, akikkel lassan két éve 
összejárunk kisebb, nagyobb létszámban. Kiemelném a bérmálkozásra készülő fiatalokat. 
Sikerült olyan közösséget összehozni, olyan programokat szervezni, ahol tényleg egy 
közösségként gondolkodnak. Három nagy eseményt szeretnék még megemlíteni, az egyik a 
karácsonyi időszakban hajnali miséket tartunk, ezen kívül foglalkoztatásokat szervezünk, ahol 
adventi koszorút készítünk, gyertyát öntünk és mézeskalácsot sütünk. Ezekre a 
foglalkozásokra nemcsak azok jönnek, akik templomba járnak. Húsvétkor az Epresben 
szerveztünk egy fáklyás keresztutat, amelyre elég nagy számban eljöttek nemcsak hívők, 
hanem érdeklődők is. Régi hagyomány felelevenítése a Máriabesnyői zarándoklat, ami 
mindig is élt, csak autóbuszos volt, most idén harmadik alkalommal mentünk el gyalog.  
 
Dr. Huszka Mihály katolikus plébános: szeretném megköszönni a Petőfi tér megújuló 
díszburkolatát. Tájékoztatom a képviselőket arról, hogy 2015-ben Vecsés megkapta a 
főpásztortól az egyházmegyei találkozó rendezési jogát. Két napos a rendezvény, ahol a Váci 
Egyházmegye hívei találkoznak, 2-3-4 ezer ember is összejön. Ehhez kérjük az 
Önkormányzat stratégiai partnerségét és segítségét, főleg logisztikai téren, hogy a találkozót 
zavartalanul tudjuk lebonyolítani. 
 
Nt. Dömötör Norbert református lelkipásztor: sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. 
Örülök, hogy lehetőséget kaptunk erre az alkalomra, hogy bemutatkozhassunk és egy kicsit a 
közösségünk életét bemutathassuk. 2009-ben végeztem a teológián, ezután három évet 
töltöttem Ócsán, mint beosztott lelkipásztor. Tavaly nyáron kerültem Vecsésre a 
feleségemmel együtt, akkor még újdonsült házaspárként. Feleségem hitoktató és 
mozgásterapeuta. A vecsési református gyülekezet 1910 óta működik. Aránylag nagyszámú 
közösség vagyunk, kb. 6-700 fő református van Vecsésen. Közülük 380 főt mondhatunk teljes 
jogú egyháztagnak, akik segítenek az egyházközség anyagi terheinek a viselésében. A 
gyülekezet éves költségvetése nem túl nagy, igyekszünk fenntartani önmagunkat, amit úgy 
gondolunk egy keresztény gyülekezetnek feladata is. Hétről hétre 100-150-en gyűlünk össze a 
templomban. Gyermekek felé is tudunk nyitni, a nyáron két tábort is sikerült megszervezni. 
Elutazós táborunkban 20-25 fő vett részt, volt helyi tábor, ahol 50-60 gyermek lehetett együtt. 
Mivel kisebb közösség vagyunk, kevésbé látványos az is, amit csinálunk, kicsit befelé is éljük 
meg mind azt, amit a hitünkkel kapcsolatban tapasztalunk. Szeretnénk a mi közösségünket 
kifelé is megélni és egyre több olyan alkalmat szervezni, amelyek nemcsak a mi épülésünket 
szolgálják, hanem a város előtt is nyitottak. Szeretnénk, ha a gyülekezetünk hatással lenne a 
város életére és társadalmi szempontból is jelentőssé váljon a kis létszáma ellenére is. 
Elsődleges célunk Isten üzenetének a hirdetése. Közös istenkeresésre hívunk mindenkit, ezek 
az alkalmak nyitottak mindenki előtt.  
 
A képviselők száma 10 fő, Czibolya Zoltán képviselő úr megérkezett. 
 
Szeretnénk elérni, hogy közösségünk vonzó legyen bárki számára. Szeretnénk, ha 
közösségünk szeretetközösség lenne, ahol odafigyelnek a tagok egymásra.  Többféle 
szolgálatot is végzünk, hitoktatást, amelyet minden iskolában is gyakorlunk. Örülünk mi is 
annak, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola katolikus iskola lett. Református Óvodánk 
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immáron 10 éves. Szeretném megköszönni az eddigi támogatásokat, mind az erkölcsi, mind 
pedig az anyagiakat is. Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.  
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük az ünnepségeken való részvételt az egyházak 
képviselői részéről. Ezúton szeretnénk gratulálni Dr. Huszka Mihály katolikus plébános úrnak 
pappá avatásának 35. évfordulója, valamint 60. születésnapja alkalmából.  
 
Szlahó Csaba polgármester: augusztus 20-án városi ünnepség keretében felavattuk 
településünk országzászlóját és ezzel befejeződött a Gizella tér teljes kialakítása. Úgy 
gondolom, hogy a körforgalom, a kialakított környezet és az országzászló méltó szimbóluma 
fejlődő városunknak. Közadakozásból augusztusi adat szerint 1 millió 300 ezer forint gyűlt 
össze. Köszönöm mindenkinek ezúton is a felajánlásokat. Augusztus 27-én átadtuk a HUNÉP 
Capital Bau ZRt. munkatársainak a Művelődési Központ épületét, illetve a munkaterületet. A 
kivitelezési munkák újra megkezdődtek, szeptember folyamán a belső gépészeti rendszereket 
ellenőrzik és fejezik be, kívülről pedig folytatódik a szigetelés és a színezés.  
A piactérre visszaköltözött az élet. Szeptember 6-án első ütemben az élelmiszer-árusok 
költöztek vissza, a következő héten pedig a többi régóta itt árusító kereskedő jöhetett vissza. 
A Szent István tér és a piactér teljes kialakításához Önkormányzatunknak több munkafázist 
100 %-os önerőből kellett biztosítani. Az egyik a Telepi út menti buszmegálló volt, a másik a 
Miklós utca járdája és vízelvezetése. A tér egységes arculatához hozzátartoznak a 
magántulajdonban lévő üzlethelyiségek is, ezek homlokzati felújításának költségeit az 
Önkormányzat magára vállalta. Ezzel a gesztussal szerettük volna a csaknem egy éves 
építkezési időszak okozta károkat kompenzálni. Az öt utca építése befejeződött (Tó u., József 
Attila u., Lévai u., Klapka u., Magyar u.). A végleges forgalomba-helyezési engedélyek 
beszerzése folyamatban van. A bölcsőde épülete mellett elkészült már a parkoló és a kerítés 
is. A működési és használatbavételi engedélyek iránti kérelmünket benyújtottuk, amint ezeket 
megkapjuk, a bölcsődéseink birtokba vehetik az új épületet. A jelenlegi 30 bölcsődésünk 
mellé még 36 gyermeket vehetünk majd fel. Augusztus hónap folyamán több közterületet is 
sikerült megszépítenünk. A jelentősebb beruházások közül szeretném kiemelni a Petőfi tér 
újraburkolását és a vízelvezetési rendszer korszerűsítését. Az ide lerakott köveket a KK 
Kavicsbeton Kft. kedvezményes áron gyártotta le, mivel a jövőben a referenciamunkái között 
kívánja bemutatni az elkészült teret. A Petőfi térről felszedett térkövek egy részét a vashíd 
Andrássy telepi oldalán a Rudolf közben tetettük le. Az így kialakított parkolók kiszolgálják 
az ottani háziorvosi rendelőt, valamint a Szakorvosi Rendelőintézetet is. A temető 
üzemeltetőjével történt megállapodásunk keretében sikerült rendezni a volt szolgálati lakás 
környezetét és udvarát. A fejlesztések következtében a melléképületben többlet 
hűtőkapacitásra lesz mód. Ennek a beruházásnak akkor lesz igazán nagy jelentősége, amikor 
lehetőségünk nyílik az új ravatalozó építésére. Meg kell említenünk, hogy a hátsó kiskaputól 
vezető szétfagyott járdát az üzemeltető saját költségén újjáépítette.  
A nyári szünetben számos intézményi felújítást végeztünk el. Szeretném kiemelni, hogy a 
Mosolyország Óvoda mindkét épületében sikerült komoly fejlesztéseket megvalósítanunk. A 
Kisfaludy utcában nyílászárókat cseréltünk, a Tompa utcai épület pedig teljes külső 
rekonstrukción esik át (az utóbbi beruházás költségeit (5,2 millió Ft) részben a Vecsésre 
települő és Vecsésen dolgozó vállalkozások állták). A felújítás ideje alatt óvodásaink a Falusi 
Nemzetiségi Óvodában kerültek elhelyezésre. A Tündérkert Óvoda „iskolai” csoportjai 
megkapták a megígért játékokat, és elkészült a kerítés is. A Petőfi iskolában a tornatermi 
részben a földszinti öltözők és vizesblokkok teljesen megújultak. A Fő utca 60. szám alatt 
található épület - mely jelenleg a fúvószenekar próbahelyiségéül szolgál - külső renoválása is 
megkezdődött. Ugyanígy a Dózsa György út 50. szám alatt található háziorvosi rendelő 
vakolatjavítása és színezése is megtörtént. A Grassalkovich és a Halmi téri általános iskola 
felújításában közreműködtek a Vecsési Ipartestület által közvetített szakmunkástanulók, akik 
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a mesterek keze alatt mindenki megelégedésére dolgoztak. Nem elhanyagolható szempont, 
hogy a szakmunkástanulók igen kedvezményes áron végezték el a feladatokat. 
Augusztus 22-én Jegyző asszonnyal a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-nél tárgyaltunk az 
„LRI” telkek ügyében. Ennek eredményeképpen vehettük fel ezt a témát a mai napirendek 
közé. Szeptember 5-én a Károly utcában helyszíni ellenőrzést tartottak a Magyar 
Államkincstár és a Pro Régió Ügynökség munkatársai. Az ellenőrzés során mindent rendben 
találtak. A pályázat céljait megvalósultnak tekintették.  
Szeptember 8-án 66 éves osztálytalálkozóra kaptam meghívót, a felső telepi római katolikus 
leányiskola 1946-ban végzett tanulói gyűltek össze. Az egykori osztályból 18 fő volt jelen, de 
a többi évfolyamról is többen eljöttek a rendezvényre. A felső telepi templomban 
gyülekeztek, majd átvonultak egykori osztálytermükbe, ahol megemlékeztek elhunyt 
tanáraikról és diáktársaikról. 
TÁMOP pályázat keretében Vecsésről 5 fő munkanélküli ingyenes képzésének és fél éves 
foglalkoztatásának teljes költségét nyertük el. 
A vecsési savanyú káposzta elnyerte a Vidékfejlesztési Minisztérium Hagyományok-Ízek-
Régiók védjegy használati jogát. 
A járási hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet alapján jövő év január elsejétől 
175 járási, a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdi meg munkáját. Amit július vége óta csak 
sejtünk, az augusztus 13-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Vecsés járási székhelytelepülés 
lett Maglód, Ecser és Üllő illetékességgel. Jövőnket alapvetően meghatározó döntés született, 
Vecsés eddigi története során még sosem volt körzetközponti település, mindig valakihez 
tartoztunk, mindig valahová járnunk kellett nekünk vecsésieknek. Ez a döntés a jövőbeni 
fejlődésünket határozza meg, hiszen a körzetközponti településeken komoly fejlesztéseket 
akarnak megvalósítani. A Járási Hivatal január 1-jétől kezdi meg a működését, addig ki kell 
alakítani mind a hivatali apparátust, mind a fizikai feltételeket. Tudva lévő, hogy a Járási 
Hivatal számos feladatkört vesz át a polgármesteri hivataloktól és számos szakigazgatási 
szervet telepítenek rá. A Járási Hivatal külön apparátussal kezdi meg a működését, és idővel 
teljesen elkülönül az önkormányzati hivataloktól. A Járási Hivatal vezetőjét a megyei 
kormányhivatal vezetője nevezi ki, és a kormányhivatal felé tartozik felelősséggel is. A járás 
az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége. A járási hivatalok 
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási 
feladatok ellátása lesz. Jelenlegi ismereteink szerint a következőkben felsorolt, eddig a 
jegyzők által ellátott feladatok kerülnek át a Járási Hivatalba (várhatóan ősszel jelennek meg 
kormányrendeletek hatáskörök átadásáról, megosztásáról): okmányirodai feladatok, 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok, egyes szociális, környezetvédelmi ügyek, népesség-
nyilvántartási feladatok. A Járási Hivatal szervezeti egységei a szakigazgatási szervek: a járási 
gyámhivatal, a járási építésügyi hivatal (építésfelügyelet), az állategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző szerv, a járási földhivatal, a munkaügyi kirendeltség, a járási népegészségügyi 
intézet. A jelenleg működő okmányirodák bázisán alakítják ki 2013. október elsejétől a 
kormányablakokat, amelyek integrált ügyfélszolgálatként működnek majd. A Járási Hivatalok 
megalakulásával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal neve Önkormányzati Hivatalra változik.  
Már július hónapban teljes körű adatszolgáltatást kellett adnunk (helyiségek, irodák, bútorok, 
berendezések, telefonok, informatikai eszközök, munkaszerződések és valamennyi egyéb élő 
szerződés). Augusztus 14-én mindezt helyszínen is ellenőrizték és akkor arról tájékoztattak 
bennünket, hogy a polgármestert a járási megbízott személyesen fogja felkeresni a további 
egyeztetések céljából. 
 
Pável Béla alpolgármester: egy évvel ezelőtt hozott a Képviselő-testület egy határozatot, hogy 
a vecsési savanyú káposztát valamely pályázat útján hungaricummá kellene nyilvánítani. 
Létrehoztuk a Vecsési Savanyítók Baráti Körét, melynek az önkormányzat is részese. 
Indultunk a pályázaton és augusztus 25-én a Vidékfejlesztési Miniszter személyes aláírásával 
az ún. Hagyományok-Ízek-Régiók díszoklevéllel megkaptuk a védjegy használatának a 
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jogosítványát, mely azt jelenti, hogy ezt a logót a vecsési savanyú termékekre használhatják a 
vecsésiek. Magát a savanyítás gyártási technológiáját védtük le. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium megküldte az EU-nak ezt a szakdolgozatot, ami azt jelenti, hogy várhatóan jövő 
nyárra földrajzi árujelző védjegyet is kaphat a vecsési káposzta.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Falusi játszótér mellett elkészült az új 
kereszt. A Falusi Egyházközség, a Kultruverein, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
lakosok adományaiból készülhetett el. A kereszt felavatása augusztus 30-án, 15 órakor lesz. 
Szeretettel várunk mindenkit az eseményen. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: augusztus 16-19. között a város küldötteként 
Gyergyószárhegyen voltam, ahol a 15 éves testvérvárosi kapcsolat megerősítésre került. 
Ebből az alkalomból díszoklevelet kaptunk, amit átnyújtok a polgármester úrnak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

202/2012. (IX.18.) 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 írásban kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

203/2012. (IX.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került, a könyvvizsgálói 
jelentést is megkaptuk. 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 rendelet-tervezet elfogadását. 
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25/2012. (IX.20.) rendelet 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 25/2012. (IX.20.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 
(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
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: a könyvvizsgálói véleményből kiemelném azt a mondatot, hogy a 
„Féléves teljesítési adatok szerint a működési mérleg továbbra is pozitív, mely fegyelmezett 
gazdálkodást feltételez.” Reméljük ez év végén is így lesz. A határozati javaslatban 
rendelkezünk a Szakorvosi Rendelőintézet támogatásáról is, ami 10 millió forint. Az írásos 
anyaghoz képest annyi változással, hogy 6 millió forint a működési kiadás és 4 millió forint a 
felhalmozási kiadás. Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
 

204/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3.1. számú 
melléklet 1.2.1.2. soráról 10.000.000 Ft támogatást biztosít az Egészségügyi 
Szolgálat részére az alábbi bontásban: működési kiadásaira 6.000.000 Ft-t, 
felhalmozási kiadásaira 4.000.000 Ft-t . 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 

   polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2012. évi munkaszüneti napok körüli 
ügyfélfogadási rendről szóló 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 31-ét munkaszüneti nappá nyilvánították. A 
Képviselő-testület igazgatási szünetet rendelt el erre az időre, mivel munkaszüneti nap és le 
kell dolgozni november 30-án, az ügyfélfogadási rend módosítására van szükség. November 
30-án, pénteken hétfői munkarend szerint, december 1-jén, szombaton pénteki munkarend 
szerint lesz ügyfélfogadás. Így az igazgatási szünet december 27. és 28.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 

26/2012. (IX.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 26/2012. (IX.20.) 
önkormányzati rendeletét a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, 
valamint a 2012. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 34/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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27/2012. (IX.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 27/2012. (IX.20.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. 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 
 
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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

28/2012. (IX.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 28/2012. (IX.20.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10.) Ök. rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású általános iskolák felvételi (működési) 
körzeteiről és a gyermek, tanuló sajátos helyzetéről szóló 10/2012. (III.26.) önkormányzati 
rendelete hatályon kívül helyezéséről 
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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, NNÖK képviselő: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta a rendelet-tervezet 
elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

29/2012. (IX.20.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (IX.20.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzati fenntartású általános iskolák működési (felvételi) körzeteiről és a 
gyermek, tanuló sajátos helyzetéről szóló 10/2010. (III.26.) önkormányzati rendelete 
hatályon kívül helyezéséről. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású általános iskolák felvételi (működési) körzeteinek 
meghatározására 
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, NNÖK képviselő: az Oktatási Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat 
elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

205/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch felvételi (működési) körzetét a 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 határozza meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék 
szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 
Ady Endre utca végig      
Ady köz végig 
Akácfa utca végig 
András utca végig 
Anna utca végig 
Ádám utca végig 
Ágnes utca végig 



14 
 

Ágoston utca végig 
Bartók Béla utca végig 
Bokor utca végig 
Diófa utca végig 
Ecseri út végig 
Erkel Ferenc utca végig 
Erzsébet utca végig 
Éva utca végig 
Ferenc utca végig 
Fő út végig 
Fő utca végig 
Gizella utca végig 
Hársfa utca végig 
Iskola utca végig 
István utca végig 
Ibolya utca végig 
János utca végig 
Jókai utca végig 
József utca végig 
Kakucsi út végig 
Kálmán utca végig 
Károly utca 1-30-ig páros és páratlan oldal 
Kellner dr. utca végig 
Kereszt utca végig 
Lanyi út végig 
Liliom utca végig 
Magdolna utca végig 
Magyar utca végig 
Malom utca végig 
Margit utca végig  
Mátyás utca végig 
Mária utca végig 
Mihály utca végig 
Nefelejcs utca végig 
Nyárfa utca végig 
Róder Imre utca végig 
Rózsa utca végig  
Sorompó utca végig 
Szép utca végig 
Sziget köz végig 
Sziget utca végig 
Tamás utca végig 
Tass utca végig 
Telepi út 1-28-ig páros és páratlan oldal 
Telepi út 30-60-ig páros oldal 
Temető utca végig 
Tinódi utca végig 
Tó utca végig 
Tompa utca végig 
Tölgyfa utca végig 
Üllői utca végig 
Valéria utca végig 
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Vasvári Pál utca végig 
Vágóhíd utca végig 
Város utca végig 
Vásártér utca végig 
Vigyázó Ferenc utca végig 
Virág utca végig 
Wesselényi utca végig 
Zöldfa utca végig 
Zsák utca végig 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 
Felelős: Szlahó Csaba 

                     polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az II. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

206/2012. (IX.18.) határozat 
 
1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gróf Andrássy Gyula 

Általános Iskola felvételi (működési) körzetét a 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 határozza meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék 
szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 
Achim András utca végig 
Angyal utca végig 
Apaffy utca végig 
Arany János utca végig 
Aulich Lajos utca végig 
Árpád utca végig 
Bánya utca végig 
Barcsai utca végig 
Báthory utca végig 
Bercsényi utca végig 
Bertalan utca végig 
Berzsenyi utca végig 
Bethlen Gábor utca végig 
Bocskai utca végig 
Budai Nagy Antal utca végig 
Csalán köz végig 
Csillag utca végig 
Deák Ferenc utca végig 
Dessewffy Arisztid utca végig 
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Dobó Katalin utca végig 
Dózsa György út páros oldal 
Eötvös utca végig 
Erdő utca végig 
Erzsébet tér 
Gólyahír köz végig 
Gr. Leiningen Károly utca végig 
Gr. Vécsey Károly utca végig 
Gyár utca végig 
Hold utca végig 
Károly utca 30-40-ig páros és páratlan oldal 
Kender köz végig 
Kinizsi utca végig 
Kis köz végig 
Kiss Ernő utca végig 
Kisfaludy utca végig 
Knézich Károly utca végig 
Kossuth Lajos utca végig 
Könyök utca végig 
Középhalom végig 
Külső Gyáli út végig 
Lahner György utca végig 
Lajos utca végig 
Lázár Vilmos utca végig 
Lóránffy utca végig 
Major utca végig 
Miklós utca végig 
Nádas köz végig 
Nagysándor József utca végig 
Nándor utca végig 
Nap utca végig 
Nőszirom köz végig 
Patak köz végig 
Pöltenberg Ernő utca végig 
Rákóczi utca végig 
Rudolf köz végig 
Sándor utca végig 
Sás köz végig 
Schweidel József utca végig 
Sétáló utca végig 
Szív utca végig 
Telepi út 30-60-ig páratlan oldal 
Telepi út 60-tól végig 
Teréz utca végig 
Toldy Ferenc utca végig 
Török Ignác köz végig 
Tündér utca végig 
Vaspálya utca végig 
Vértanúk tere 
Vértesi Nándor utca végig 
Vörösmarty utca végig 
Zrínyi utca végig 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 
Felelős: Szlahó Csaba 

                   polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az III. határozati javaslat elfogadását. 
 

207/2012. (IX.18.) határozat 
 
1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halmi Telepi Általános 

Iskola felvételi (működési) körzetét a 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 határozza 
meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 
alábbiak szerint rögzített: 

 
Alig utca végig 
Almáskert út végig 
Attila utca végig 
Álmos utca végig 
Bajcsy-Zsilinszky utca végig 
Batthyány utca végig 
Bem utca végig 
Bessenyői utca végig 
Besztercei utca végig 
Botond utca végig 
Bulcsú utca végig 
Csaba utca végig 
Damjanich utca végig 
Dózsa György út páratlan oldal 
Előd utca végig 
Emese utca végig 
Felsőhalom utca végig 
Gammel József utca végig 
Ganz utca végig 
Gárdonyi utca végig 
Görgey utca végig 
György utca végig 
Halmi utca végig 
Halmy József tér 
Harkály köz végig 
Hertz utca végig 
Hunyadi utca végig 
József Attila utca végig 
Katona József utca végig 
Károly utca 40-től páros és páratlan oldal 
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Kikindai utca végig 
Klapka utca végig 
Kodály Zoltán utca végig 
Kós Károly utca végig 
Kölcsey utca végig 
Küküllői utca végig 
László utca végig 
Lehel utca végig 
Lévai utca végig  
Liszt Ferenc utca végig 
Lincoln út végig 
Lőrinci út végig 
Mikszáth Kálmán utca végig 
Móricz Zsigmond utca végig 
Munkácsy Mihály utca végig 
Nimród utca végig 
Pál utca végig 
Petőfi Sándor utca végig 
Péter utca végig 
Présház utca végig 
Sárosi utca végig 
Szabadkai utca végig 
Szemere utca végig 
Széchenyi utca végig 
Széchenyi köz 
Szondi utca végig 
Tamási Áron utca végig 
Tarnóczai utca végig 
Táncsics Mihály utca végig 
Telepi út 60-tól páros és páratlan oldal 
Torockói utca végig 
Üllői út a város közigazgatási határáig 
Zilahy utca végig  
Wass Albert utca végig 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 
Felelős: Szlahó Csaba 

                   polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2012/2013. nevelési és tanítási évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 
 

208/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 3. számú mellékletének II. rész Az osztályok, csoportok szervezése 
fejezet 7. és 8. pontja alapján engedélyezi az önkormányzati fenntartású óvodák 
minden csoportjánál – szükség esetén - a maximális létszámtól való eltérést a 
2012/2013. nevelési évre vonatkozóan. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 3. számú mellékletének II. rész Az osztályok, csoportok szervezése 
fejezet 7. és 8. pontja alapján engedélyezi az önkormányzati fenntartású általános 
iskolák minden tanulócsoportjánál – szükség esetén - a maximális létszámtól való 
eltérést a 2012/2013. tanítási évre vonatkozóan. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési-oktatási intézmények vezetőit. 
 

Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch 194/2012. (VII.24.) határozattal elfogadott 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, NNÖK képviselő: az Oktatási Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat 
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. 
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209/2012. (IX.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 2012. október 1. 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. 
(VI.28.) határozattal és a 194/2012. (VII. 24.) határozattal módosított Alapító 
Okiratot módosítja a ……/2012. (IX.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 működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.” 

 
b) 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.” 

 
c) 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 

     német nemzetiségi nyelvoktatás 
német kétnyelvű kisebbségi oktatás: 1-4. évfolyamon 

 német bővített nyelvoktató kisebbségi oktatás: 
            5-8. évfolyamon  

    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)     
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852 013   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali      
                rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  
                (1 – 4 évfolyam) 
852 021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  

    oktatása (5 – 8 évfolyam) 
852 023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali      
                rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  
                (5 – 8 évfolyam) 

    855 911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
  
    855 913   Nemzeti és etnikai tanulók napközi otthoni nevelése 
    855 914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
    855 916   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 
         iskolai tanulószobai nevelése 

470 002   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
562 913   Iskolai intézményi étkeztetés  
931 204   Iskolai, diáksport – tevékenység és - támogat  
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, üzemeltetés 

b.)    Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 
c.)      A költségvetési szerv évfolyamainak száma:    8 évfolyam  
         A költségvetési szervnél felvehető maximális tanulólétszám:   470 fő” 
 

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

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. október 1.” 
 
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. 10. 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 10. 31. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 
 

210/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 

181/2009. (VIII.31.) határozat 13. pontjával elfogadott és a 192/2011. (VII.26.) 
határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. október 15. 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 13. pontjával elfogadott és a 192/2011. (VII.26.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a …../2012. (IX.18.) határozattal és egységes 
szerkezetben kiadja a Semmelweis Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési 
szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.” 

 
b) 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 a költségvetési szerv vezetője látja el.” 
 
 
 

c) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 

„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  
Szakágazat megnevezése:  bölcsődei ellátás 
 Szakágazat száma:   889 110 

 
a.)   Alaptevékenysége:   bölcsődei ellátás 

 
                               Szakfeladatok megnevezése, száma: 

880 000   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex   
                támogatása 
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  889 101   Bölcsődei ellátás 
  856 012   Korai fejlesztés, gondozás 
  889 108   Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
  889 109   Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
       egyéb szolgáltatások   

    562 917   Munkahelyi étkeztetés 
    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 

 
            b.)   Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

 
            c.)   A költségvetési szervbe felvehető maximális gondozotti létszám: 68 fő” 
 
d) 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.” 

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

alábbi szövegrész lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. október 15.” 
 
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. 10 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 10. 31. 
 

       Felelős:       Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 155/2012. (VI.26.) 
határozattal elfogadott 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. 
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211/2012. (IX.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 és a 155/2012. (VI.26.) határozattal módosított 
Alapító Okiratát 2012. október 1. 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 és a 155/2012. 
(VI.26.) határozattal módosított Alapító Okiratot módosítja a …../2012. (IX.18.) 
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Vecsési Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szervnek az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek 
megfelelő Alapító Okiratát.” 

 
b) 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.” 

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

alábbi szövegrész lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. október 1.” 
 
 

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. 10 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 10. 31. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsődénél álláshely bővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



25 
 

 
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. 
 

212/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Semmelweis 

Bölcsődénél 7,5 fő határozatlan idejű álláshelyet biztosít 2012. október 15-től a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott 
bérezés szerint az alábbi munkakörökre: 
 

4 fő szakdolgozó a 2 új csoportba 
 1 fő szakdolgozó a vállalt szolgáltatásoknál - időszakos gyermekfelügyelet, 
            ringató – 
 1,5 fő technikai – 1 fő takarító, 0,5 fő mosónő –  
 0,5 fő karbantartó 
 0,5 fő élelmezésvezető 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához összesen 1 804 237 

Ft bérfedezetet biztosít a határozat részét képező 1. számú melléklet részletezése 
szerint az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. sz. melléklet 2.9.1. 
„Általános tartalék” sora terhére.  

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

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

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

                             a költségvetési rendelet következő negyedévi  módosításakor  
 
Felelős:     Szlahó Csaba 

              polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál logopédus álláshely biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 
 

213/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatot ellátó szakmai egységénél 1 fő 
határozatlan idejű logopédus álláshelyet biztosít 2012. szeptember 15-től a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott 
bérezés szerint. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához a határozat részét 

képező 1. számú melléklet részletezése szerint összesen 506 310 Ft bérfedezetet 
biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. sz. melléklet 2.9.1. 
„Általános tartalék” sora terhére.  

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

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

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

                             a költségvetési rendelet következő negyedévi  módosításakor  
 
Felelős:     Szlahó Csaba 

              polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Háznál álláshely bővítésére 
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. 
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214/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila 

Művelődési Háznál a 0,5 fő takarítói álláshely helyett 1 fő határozatlan idejű 
technikai álláshelyet biztosít a takarítói és karbantartói feladatok ellátására 2012. 
szeptember 15-től a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben szabályozott bérezés szerint. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához összesen 171 450 Ft  

– melyből 135 000 Ft bér és 36 450 Ft járulék - bérfedezetet biztosít az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. sz. melléklet 2.9.1. „Általános 
tartalék” sora terhére.  

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

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

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

                         a költségvetési rendelet következő negyedévi  módosításakor  
 

 Felelős:     Szlahó Csaba 
            polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
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. 
 

215/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. sz. melléklet 2.9.1. során lévő általános 
tartalék előirányzat összegéből 5.000.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi a 
költségvetés 1.7.1 során lévő átmeneti segély előirányzatra, melyből 3.000.000 Ft 
átmeneti segély kifizetésére és 2.000.000 Ft karácsonyi csomag vásárlására 
használható fel.  
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2. 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 2012. november havi ülés 

(III. negyedévi módosítás) 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Bizottság keretére történő előirányzat átcsoportosítására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A Dél-pesti ILCO 
Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassuk 25 éves jubileumi 
rendezvényüket. Az Oktatási Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta és 100.000,- Ft támogatási 
összeget szavazott meg az egyesületnek. A Bizottság keretéből azonban az év hátralevő 
feladatait felmérve hiányzik ez az összeg, szükség van az átcsoportosításra. 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. 
 

216/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 100 000 Ft 

összegű előirányzatot átcsoportosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. 
sz. melléklet 2.9.1. „Általános tartalék” soráról a 7.1. számú melléklet 3.2. „Oktatási 
Bizottság kerete” sorára. 
 

2. 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 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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19. napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
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, erre a célra 2 millió forint áll rendelkezésre, sajnos ebből 150 db fát sem fogunk 
tudni venni. Módosító indítványom, hogy az általános tartalékalap terhére plusz 1 millió 
forintot adjon még hozzá a Képviselő-testület. A Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A tapasztalat az, hogy nem mindenki locsolja 
és ápolja ezeket a fákat. Idén előzetes felmérést készítünk az igénylések alapján.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az általános tartalékalapon nincs erre pénz, meg kell vizsgálni, 
hogy honnan lehetne ezt biztosítani.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: visszavonom a módosító indítványomat. 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet arról, hogy szeptember 19-től lehet jelentkezni.  
 
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. 
 

217/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben 

is megszervezi az őszi faültetési akciót. A lakossági igény csak megfelelő hely és 
rendezett utcakép esetén kerül elfogadásra, azzal a feltétellel, hogy a facsemeték 
gondozása az igénylő kötelessége. 

 
2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 7.1. melléklete, Környezetvédelmi Keret 
előirányzat terhére, a 3. 10. 2 sorban, parlagfű elleni védekezésre előirányzott 
2.000.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a facsemeték beszerzésének pénzügyi 
fedezetére. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakosságnak az igényelt facsemeték darabjáért 

1.000 Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről és a Képviselő-testület 
novemberi ülésére történő beterjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; a facsemeték beszerzésére 2012. október 31-ig 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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20. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési helyi buszjárat üzemeltetési szerződésének megkötésére és a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
A képviselők száma 9 fő, Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr távozott az ülésről. 
 
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. Sajnos ez a buszjárat még nem tökéletes. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

218/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vecsési helyi 

buszjárat üzemeltetésére 2012. október 1. napjától, 2013. december 31. napjáig, a 
Cservák és Társai Kft-vel, mint jelenlegi üzemeltetővel határozott idejű szerződést 
köt, havi bruttó 600.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében, az alábbi útvonal és 
menetrend alapján: 

Útvonal  

(oda):  Market Central – Fő út – Temető – Fő út – Anna utca – 
Telepi út – Erzsébet tér – Halmy J. tér  

(vissza): Halmy J. tér – Erzsébet tér – Telepi út – Fő út – Temető – Fő 
út – Market Central 

 

Menetrend (oda irány): hétfőtől péntekig:   7.30, 9.00, 11.30 és 14.00 óra 

    szombatonként: 7.30 és 9.00 óra 

 (vissza irány): hétfőtől péntekig:   7.00 , 9.30, 11.00 és 13.00 óra 

    szombatonként: 7.00 és 9.30 óra 

2. A járat üzemeltetésére, a 2012. október, november, december hónapokra összesen 
bruttó 1.800.000.-Ft összeget a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének általános 
tartalékalapja terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a járat 2013. évre 
vonatkozó üzemeltetésére bruttó 7.200.000.-Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésében. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendelete módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről. 

5. A Képviselő-testület felkéri a VETÜSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével az üzemeltetői szerződést kösse 
meg.  

Határidő: azonnal; az üzemeltetői szerződés megkötésére: a döntést követő 15 
napon belül; a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet IV. 
negyedéves módosítása 

Felelős:    Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos távvezeték kiviteli tervéhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról szóló 193/2012. (VII.24.) határozat 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
A Képviselők száma 8 fő, Saska Istvánné képviselő asszony távozott az ülésről. 
 
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. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

219/2012. (IX.18.) határozat 
 

1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 193/2012. 
(VII. 24.) határozat 1. pontjában 

 a „0157 hrsz.   Széchenyi út 
 a 0181 hrsz.  Almáskert út 
 a 0193/18 hrsz. szántó 
 a 0208 hrsz.  külterületi út 
 és a 0190 hrsz. külterületi út” szövegrészeket visszavonja. 

 
2.     Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soroksár-

Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos vezeték kiviteli tervének engedélyezési 
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eljárásához, az LTR.10-0007/213/006a az LTR.10-0007/213/007a, az LTR.10-
0007/213/008a, az LTR.10-0007/213/009a, az LTR.10-0007/213/A3/15a, az LTR.10-
0007/213/A3/25, és az LTR.10-0007/213/A3/24a számú, megváltoztatott 
nyomvonalrajzok alapján, az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat az alábbiakban adja meg:  

A beruházás során földkábellel érintett önkormányzati ingatlanok: 

 0157 hrsz.  Széchenyi út 
 0181 hrsz. Almáskert út 
 0193/18 hrsz. szántó 
 0208 hrsz. külterületi út 
 0190 hrsz. külterületi út 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt ingatlanokra 

az LTR.10-0007/213/006a, az LTR.10-0007/213/007a, az LTR.10-0007/213/008a, az 
LTR.10-0007/213/009a, az LTR.10-0007/213/A3/15a, az LTR.10-0007/213/A3/25, és 
az LTR.10-0007/213/A3/24a számú, megváltoztatott nyomvonalrajzok alapján a 
tulajdonosi hozzájárulást adja meg. 

Határidő: azonnal, a tulajdonosi hozzájárulások kiadására: a döntést követő 5 napon 
belül  
 
Felelős:    Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az „LRI-telkek” térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adásának elutasítása miatt 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Ahogy azt már 
említettem egyeztető tárgyalást kezdeményeztünk az MNV ZRt-nél, a döntés előkészítéséért 
felelős szervezet vezetőjét tájékoztattuk az ügy előzményeiről és felvetettük azt a lehetőséget, 
hogy ha az MNV árverésre bocsátja az ingatlanokat, a Képviselő-testület kezdeményezheti a 
terület közparkká történő átminősítését. Az egyeztetésen elhangzottak alapján javaslom a 
Képviselő-testületnek, hogy ajánljuk fel az MNV ZRt-nek, hogy az önkormányzat továbbra is 
igényt tart a terület 75%-ára, 25% területet pedig árverés útján értékesíthet az MNV ZRt. 
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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220/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LRI-telkek 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának elutasítása miatt az alábbi javaslattal 
fordul az MNV ZRt felé: 
 
a) amennyiben az MNV ZRt a 24 db telket árverés útján értékesíti, a Képviselő-

testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a terület „közpark” minősítésű 
legyen 
 

b) a Képviselő-testület az érintett 24 db telek 75 %-ára (18 db telek) továbbra is 
igényt tart, a 25 % területet (6 db telek) az MNV ZRt árverés útján értékesítheti. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

írásban tájékoztassa az MNV ZRt-t. 
 

Határidő: azonnal; a válasz megküldésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 6124/2. hrsz.-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az ingatlanforgalmi 
értékbecslő az ingatlan értékét bruttó 6.324.600,- Ft összegben határozta meg. Az érintett 
ingatlan tulajdonosai az eladási vételárat 7.000.000,- Ft-ban határozta meg, mely árhoz 
továbbra is ragaszkodik. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, olyan döntést hozott, hogy nem térhetünk el az értékbecslő által meghatározott 
összegtől, viszont 10%-os eltérés megengedése mellett felhatalmaztuk a polgármestert a 
további tárgyalások lefolytatására. A bizottság így elfogadásra javasolja a határozati javaslatot 
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. 
 

221/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Czakó 

Andrásné 2220 Vecsés, Külső Gyáli utca 36. szám alatti lakos 1/1 tulajdoni 
hányadát képező, 2220 Vecsés, belterület 6124/2. helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, 747 m² nagyságú, kivett melléképület, udvar megnevezésű ingatlant 
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megvásárolja 7.000.000,- Ft vételáron a 2012. évi költségvetés 3.1. sz. melléklet 
1.2.1.2. során az iparűzési adó többletbevétel előirányzata 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. III. negyedévi 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, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0220/5. hrsz.-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Ez külterületi ingatlan, 
értékét az értékbecslő 4.800.000,- Ft összegben határozta meg. Az ingatlan tulajdonosai 8 
millió forintot kértek érte. A tárgyalások eredményeképpen 5.500.000,- Ft-ban sikerült 
megállapodni. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, az előző napirendi ponthoz hasonlóan olyan döntést hozott, hogy nem térhetünk 
el az értékbecslő által meghatározott összegtől, viszont 10%-os eltérés megengedése mellett 
felhatalmaztuk a polgármestert a további tárgyalások lefolytatására. A bizottság így 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot 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. 
 
 

222/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pongráczné 

Müller Ildikó (1/4 tulajdoni hányad) 2220 Vecsés, Dózsa György út 33. sz. alatti 
lakos, Müller Judit (1/4 tulajdoni hányad) 2220 Vecsés, Arany J. u. 20/A. szám alatti 
lakos és Müller Gyuláné (2/4 tulajdoni hányad) 2220 Vecsés, Dózsa György út 33. sz. 



35 
 

alatti lakos tulajdonát képező, 2220 Vecsés, 0220/5.  helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, 4.960 m² nagyságú, 4.32 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant 
megvásárolja 5.500.000,- Ft vételáron a 2012. évi költségvetés 3.1. sz. melléklet 
1.2.1.2. során az iparűzési adó többletbevétel 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. III. negyedévi 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, egyhangú) 
 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 4190/9. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
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. 
 
 

223/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, 4190/9. helyrajzi számon nyilvántartott, 3.065 m² nagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyílt pályázat útján értékesíti a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 
a Vecsési Tájékoztatóban és az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, 
illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való meghirdetéséről. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határidőn belül benyújtott, a pályázati felhívásban előírt tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelő ajánlatok közül válassza ki az Önkormányzat számára 
legkedvezőbb pályázatot és az adásvételi szerződést az Önkormányzat nevében írja 
alá. 

 
Határidő:  azonnal; a hirdetmény közzétételére: a döntést követő 5 napon  

belül; 
a döntésre: 2012. október 5.; a szerződés aláírására: 2012. október 31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a „KAB-ME-12 Kábítószer-prevenciós programok 
támogatására”kiírt pályázati felhívásra 
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. 
 
 

224/2012. (IX.18.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

„KAB-ME-12” azonosító számon, „Kábítószer prevenciós programok támogatása” 
címmel megjelent pályázati felhívásra benyújtott pályázatot. 

 
2) A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 1 500 000,- Ft. A Képviselő-

testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati önrészt, bruttó 150 000 
Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 
határidőben történő benyújtására. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

Határidő:     az önrész biztosítására: a 2013. évi költségvetési rendel elfogadása 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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27. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési utcanevek” című könyv kiadásáról szóló 190/2012. (VII.24.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítására 
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. 
 
 

225/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2012. 

(VII.24.) határozata 1 pontját visszavonja és helyébe az alábbi új 1. pont lép: 
 
„1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gál István 
„Vecsési utcanevek” című könyvének 500 példányban történő megjelentetéséhez 
705.600,- Ft + ÁFA összeget biztosít a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 15/2012. (V.24.) 
önkormányzati rendelete 18. számú melléklet feladattal nem terhelt működési 
pénzmaradvány 6. sora terhére.” 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 
 Határidő: azonnal; 

a támogatási megállapodás megkötésére a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat támogatás biztosítására a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére 
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. 
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Szlahó Csaba polgármester: a polgárőrség mind az eszköz mind, a személyi állományát 
tekintve jelentősen fejlődött, komoly munkát végeznek, ehhez anyagi támogatásra is 
szükségük van. Köszönjük munkájukat. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

226/2012. (IX.18.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 

Települési Polgárőr Egyesület részére 1.500.000 Ft-t támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) számú rendelet 3.2. 
számú melléklet 2.9.1. sor Általános tartalékalap terhére. 
A Képviselő-testület felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben 
megjelölt célok megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály 
részére. 

2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 
elkészítéséről, és terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal,  
rendelet módosításra: a Képviselő-testület 2012. december havi ülése 
(2012. III. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
29. napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
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 „B” változatát javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” változatát a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kiestünk az NB II-ből, NB III-ba játszik a csapat, az A 
főcsoportban, ha a támogatási összeget nem kapják meg, megszűnik a csapat és vele együtt az 
utánpótlás is.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a VFC önálló jogi személyiség, saját éves 
költségvetéssel rendelkezik, erre az évre betervezett keretet már egyszer így is túllépték.  
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Szlahó Csaba polgármester: szezonra szoktuk a támogatás összegét meghatározni, őszi és 
tavaszi szezon van. Az NB II 32 millióba került, már akkor is hangsúlyoztuk, hogy ennyiből 
nem lehet megoldani a működést. Igaz ez az NB III-ra is, 16 millió nem elég. Úgy gondolom, 
hogy ha van egy szép komplexumunk, azt jó lenne élettel is megtölteni, sajnos ez drága, de ha 
10 éven keresztül tudtuk támogatni, akkor ezt folytatni kell.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: felére csökkentettük a támogatási összeget, ehhez 
jönnek hozzá a szponzori pénzek, amit az egyesület szerez magának. A pályát meg kell tölteni 
élettel. Véleményem szerint a marketing része jól működik mind a pálya, mind pedig a VFC 
részéről.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

227/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sorának 
terhére a Vecsési Futball Club részére 8.000.000,- Ft összegű egyszeri támogatást 
nyújt működési költségekre, mely összeg öt havi egyenlő részletben kerülhet 
felhasználásra. 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
Határidő: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követő 15 napon belül 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
30. napirendi pont: 
A női és a férfi kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
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. 
 
Czibolya Zoltán a Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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228/2012. (IX.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 3.2 számú melléklet 2.9.1 általános 
tartalék sorának terhére a VSE Női és Férfi Kézilabda Szakosztálya részére 
1.500.000,- Ft összegű egyszeri támogatást nyújt működési költségekre, egyenlő 
arányú elosztásban. 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
Határidő: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követő 15 napon belül. 

 Felelős:      Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
31. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: mikor és milyen formában tudunk a Lőrinci út 
forgalmával valamit kezdeni. Gondolok itt a forgalomlassításra, a behajtási tilalom megszegői 
elleni fellépésre. Illetve hogyan lehetne azt a problémát megoldani, hogy jelenleg a GPS-ek 
behordják ide a külföldről, vagy messziről érkező kamionok sofőrjeit, mert nem jók a 
koordináták.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: nálunk is bent volt az ügyfél, nem tudunk sajnos semmit sem 
tenni. Nem tudunk mit kezdeni a GPS szolgáltatókkal és a nemzetközi térképet megrajzoló 
programozókkal, amiért egy logisztikai központot egy magánlakás elé tette. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kint vannak a súlykorlátozó táblák. Tervezünk forgalomlassító 
küszöböket kihelyezni. Valóban nagy a forgalom. Bízunk benne, hogy január 1-jétől ez 
változni fog, ugyanis behajtási szempontból fizetős lesz.  
 
32. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: tisztelettel meghívom a jelenlévőket a szeptember 23-án tartandó 
XII. Káposztafesztre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az U16 magyar válogatott ülésünkkel egy időpontban játszik a 
Macedón válogatottal a vecsési sportpályán. Szeptember 25-én, a Stáció Szállodában RETS 
Nemzetközi Szeminárium lesz. Szeptember 27-28-29 és 30-án a Falusi iskola 
tornacsarnokában kerül megrendezésre a fiú ökölvívó országos bajnokság. Az október 6-a 
hétvégére esik, így idén október 5-én, pénteki napon lesz 17 órakor a megemlékezés.  
 
33. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: mivel napirendi javaslat nincs, a munkaterv szerint dolgozunk 
tovább. A következő Képviselő-testületi ülés október 25-én, csütörtökön lesz. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 


