
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 18/2012. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2012. július 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Dabasi János, 
Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila 
képviselők  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztályvezető, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztályvezető, Liptai Rita 
ügyintéző, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztályvezető, Harazin István Vecsés 
Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető igazgató, Háda Attila Vecsés 
Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. projekt menedzser, Dr. Szarvas Tibor Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvos, Bugyi Sándorné VETÜSZ Kft. könyvelő, Rácz 
Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgató, Varga Péter Fehér Gyolcs Alapítvány, Hanek 
Gábor szakértő, Gál István Oktatási Bizottság külsős tag 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a VETÜSZ Kft., valamint 
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 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Czibolya Zoltán és Dr. 
Fekete Károly képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, Dr. Gerencsér 
Balázs képviselő úr késik. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot zárt ülésre: 
 
Javaslat az új Művelődési Ház és Könyvtár kivitelezésének befejezésére és 
színháztechnológiai eszközeinek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

178/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi zárt ülésének napirendjei közé. 
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Javaslat az új Művelődési Ház és Könyvtár kivitelezésének befejezésére és 
színháztechnológiai eszközeinek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 

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

179/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a piacról szóló 21/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének 
szabályozásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 
magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek 
módosításról szóló …./2012. (…..) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati tulajdonú utakon a teherjárművek közlekedésének 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendeletének módosítására vonatkozó 28/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Képviselő-testületi döntés meghozatalára a környezeti vizsgálat szükségességéről 
Vecsés Város 54/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve 
módosításával és az Almáskert utca – Alacskai út – a 0195/14 és /18 hrsz-ú földrészletek 
határa – a 0194 hrsz-ú út által határolt terület Szabályozási terve készítésével 
összefüggésben 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2012. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Központi Konyha létszámbővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Fő út 92.94. sz. alatti Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola tornacsarnok vészkijáratának kivitelezése során felmerülő 
pótmunkálatok költségfedezetére vonatkozó Képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – 
Közreműködési Megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
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Javaslat a Vecsés, Eötvös u. 17. sz. alatti ingatlan megvételére vonatkozó 115/2012. (IV.24.) 
határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Gál István támogatási kérelme a „Vecsési utcanevek” című könyv kiadásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására a 2012. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsés Lévai utca, Tó utca, Klapka Gy. utca, József 
A. utca útépítési munkái kapcsán felmerült és elvégzett pótmunkák kifizetése céljából 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos távvezeték kiviteli tervéhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
  Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
26.Napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a sportpálya-gondnok munkaviszonyának megszüntetésére, új gondnok 
alkalmazására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat az új Művelődési Ház és Könyvtár kivitelezésének befejezésére és 
színháztechnológiai eszközeinek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
A képviselők száma 9 fő, Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: A Művelődési Központ kivitelezésére egy érvényes pályázat 
érkezett. A borítékbontás után kiküldtük a hiánypótlást. Ezt követően a Bíráló Bizottság 
értékelte az ajánlatot és a mai napon hozhatjuk meg a végleges döntést. Tudni kell, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végig ellenőrizte mind a közbeszerzési, mind az értékelési 
folyamatot, ez ugyan lassította az adminisztrációt, de az Önkormányzat számára biztonságot 
adott. A tegnapi nap folyamán, július 23-án megérkezett a szabályossági tanúsítvány, 
amelynek megléte feltétele az eredményhirdetésnek. A városközpont beruházás miatt július 
hónapban tárgyalásokat folytattunk egyrészt az NFÜ-nél, július 5-én, másrészt a Pro Régió 
Ügynökségnél július 18-án. Két fontos témakört vetettünk fel: az egyik, van-e lehetőség a 
határidő esetleges hosszabbítására, a másik, lehívhatunk-e, remélhetünk-e valamilyen plusz 
EU-s támogatást? Kifejtették, hogy véleményük szerint többlettámogatást nem tudunk 
igénybe venni, a határidő hosszabbítással kapcsolatosan pedig felhívták a figyelmünket, hogy 
2013 júliusában lezárul ennek a ciklusnak az elszámolási időszaka, ennek tükrében 1-2 hónap 
határidő módosítást tartanak elképzelhetőnek, de ennek kieszközölése is bizonytalan. 
A piactér környéke tovább szépült az elmúlt hónapban. Elkészült a Miklós utca csapadékvíz-
elvezetése és járdája, valamint megkezdődött a buszparkolók kiépítése is. 
A mobilszínpad kivitelezésére szintén egy ajánlat érkezett, ennek az eljárásnak az 
eredményéről is ma kell döntenünk.  
Saját, úgymond önkormányzati forrásból elkészült a Tölgyfa utca útalapja, és befejeződött a 
Grassalkovich iskola vészkijáratának kialakítása is. 
A tegnapi nap folyamán tájékoztatott bennünket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., hogy 
az LRI telkek tulajdonjogát nem kívánják az Önkormányzatunk részére átadni. Szándékaik 
szerint árverés útján akarják értékesíteni a 24 telket. Ezzel kapcsolatban már kértünk 
időpontot az MNV Zrt. illetékeseitől. 
Az országzászló felállításával kapcsolatban kikértük a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
véleményét, amelyet a helyszíni bejárást követően írásban is megkaptunk. A vélemény az ülés 
előtt kiosztásra került. 



 6

Június 27-én megbeszélésre érkezett hozzánk a monori rendőrkapitány úr, valamint a Market 
Centrál üzemeltetője. A tárgyalás témája egy kihelyezett körzeti megbízotti iroda létesítése a 
Market Central vagy a Business Park területén. A rendőrség biztosítana eszközöket és egy 
képzett rendőrt, cserébe egy iroda kialakítását kérik. Az érintettek vizsgálják egy iroda 
kialakításának költségeit és feltételeit. 
 
A játszóterek és közparkok fokozott biztonsága, ellenőrzése és hatékony állagmegóvása 
érdekében a nyári időszakra éjszakai járőrszolgálatot rendeltem el július 15-től augusztus 31-
ig, este kilenctől reggel ötig. Ennek fő oka, hogy rengeteg fiatal gyűlik össze a közterületeken 
- megjegyzem ez teljesen természetes az ő életkorukban - azonban sokan közülük szülői 
felügyelet hiányában kivetkőznek önmagukból, és zavarják a környék lakóit, illetve tetemes 
károkat okoznak a köztéri eszközeinkben. A járőrök kizárólagos feladata, hogy járják a 
parkokat, ellenőrizzék, illetve figyelmeztessék az ott tartózkodókat.  
Várhatóan holnap, július 25-én dönt a Kormány a járási hivatalok székhelyéről és ezek 
vonzáskörzetéről. A két hete kapott egyeztetési anyagban már Vecsés járási székhelyként 
szerepel. 
Július 6-án a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben tartottuk a Semmelweis napi ünnepséget. 
Július 7-én a Pozsonyi csatára emlékeztünk. Az ünnepséget a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom szervezte. Az ünnepi beszédet Dr. Fekete Károly képviselőtársunk tartotta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

180/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 

 
181/2012. (VII.24.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a piacról szóló 21/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
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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. A nagybani piaccal kapcsolatosan javasoljuk, hogy nagybani piacon történt 
árusításra érkező tehergépkocsiknak nem kell majd a később tárgyalandó behajtási díjat 
megfizetni abban az esetben, ha a helypénzt fizetnek a piac területén. Ezek az összegek a 
következők: személygépkocsi és személygépkocsi utánfutóval 1.000,- Ft/nap; tehergépjármű 
3,5 tonnáig 1.500,- Ft/nap; tehergépjármű 3,5–7 tonnáig 3.000,- Ft/nap; tehergépjármű 7–12 
tonnáig 5.000,- Ft/nap; tehergépjármű 12 tonna felett 7.000,- Ft/nap.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a módosítással. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést a módosítással és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: szeptember 1-jétől, az engedélyek függvényében fogjuk tudni 
az önkormányzat területére visszaengedni a piacot. Viszont itt a Miklós utca-Eötvös utca-
Városháza által lehatárolt területen nem az egész tér lesz a piac, hanem egy 2266 m2-es 
területen lenne csütörtöki és szombati napokon. Maradna az Epres területén egy 2700 m2-es 
nagyságú területen csütörtöki és szombati napokon ideiglenes jelleggel ruházati és iparcikk 
termékek árusítása. Szintén az Epres területén lenne egy 2000 m2-es nagyságú területen a 
maradék napokon (hétfő, kedd, szerda, péntek) nagybani piacon zöldség-gyümölcs árusítása. 
Abban a pillanatban, amikor a piac vissza tud költözni a városközpontba, ami várhatóan 
szeptember 1-je, akkor a piaci helypénz árai visszatérnek a korábbi szintre, 300,- Ft/m2/nap, 
mind itt, mind pedig az Epres területén. Ehhez jött a Környezetvédelmi Bizottság módosító 
indítványa a nagybani piacon a behajtásra jövő autók nem m2-re, hanem a gépkocsi 
nagyságától függően fizetik meg a helypénzt.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

18/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 18/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét a piacról szóló 21/2008. 
(X.30.) rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a jelenlévő kereskedők hozzászólásának 
elfogadását. 
 

182/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlévő 
kereskedők hozzászóljanak a napirendhez. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Czifra Éva piaci kereskedő: köszönöm szépen a lehetőséget a hozzászóláshoz. Ha jól értettem 
kétfelé veszik a piacot, a ruhások maradnak az Epresben, és a zöldségesek jönnek a 
városközpontba. Mi régi kereskedők azt mondjuk, hogy ennek így semmi értelme nincsen, 
tapasztalat az, hogy ahol így kétfelé vették a piacot, ott tönkrement. Húsz éve piacozom, húsz 
éve járok Vecsésre, úgy gondolom ennek így nincs értelme. Egyetlen kereskedőt sem 
kérdeztek meg döntésük előtt.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megpróbáljuk szétválasztani az élelmiszerpiacot és a ruháspiacot, 
ahogy a többi településen is teszik. Nagyon sokan jöttek át Vecsésre, rengeteg ruhás, ennyit 
nem tudunk ide beengedni.  
 
Molnár Sándor piaci kereskedő: nem kellene újakat beengedni, külön rossz, hogy még többen 
idejöttek a kevés helypénz miatt, vagy bármi más miatt, de lerontották a piacot, fele 
bevételünk van. Ha külön választják, akkor meg végképp nem lesz jó.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: rendeletében nem mondhatja ki azt a Képviselő-testület, hogy a 
régiek visszajöhetnek, az újak pedig nem. Szándékaink szerint az Epres területén működő 
piac nagy valószínűséggel a környező települések tapasztalata alapján nem lesz hosszú életű. 
Úgy gondolom, hogy egy természetes szelekcióval valószínűleg a teljes piac idővel vissza fog 
kerülni a városközpont területére, de Önök is láthatják, hogy az a mennyiségű árus, aki 
jelenleg az Epresben van, az nem fér be.  
 
Molnár Sándor piaci kereskedő: akkor a városközpontban csak zöldséget és gyümölcsöt lehet 
árulni? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a rendelet-tervezetben nincs meghatározva, hogy milyen 
termékeket lehet árusítani, azt határoztuk meg, hogy ideiglenes jelleggel ruha és iparcikk 
árusítása az Epresben lehet, illetve a nagybani piacot, ami Önöket nem érinti. Úgy gondoljuk, 
hogy a rendelkezésre álló hely függvényében később lehetőség lesz a visszatérésre, de nem 
valószínű, hogy ez rögtön az első héttől. Nem biztos, hogy szeptember 1-től a piac is vissza 
tud költözni, a használatba vételi engedélyezési és a működési engedélyezési eljárás 
folyamatban van a különböző szakhatóságoknál. 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének 
szabályozásáról 
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 a 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, 4 igen és 4 nem szavazattal nem hozott döntést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

19/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjének szabályozásáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 
magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek 
módosításról szóló …./2012. (…..) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
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 szintén 
tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy vasárnap délutáni 
munkavégzést megtiltja.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a módosítással a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosítással a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

20/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 20/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét a tiltott, 
közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati 
rendeletek módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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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, azzal a módosítással, hogy a sárga VETÜSZ-ös 
zsák bruttó 300,- Ft-ba, az átlátszó zsák, ami a zöldhulladék gyűjtésére használható bruttó 
200,- Ft-ba kerüljön és alkalomszerűen 1-1 db-ot lehet kirakni.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság szintén 
tárgyalta az előterjesztést és a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a szemétszállítás olyan szolgáltatás, amit kötelező igénybe venni. 
Úgy láttuk, hogy nagyon sokan próbáltak kibújni a fizetési kötelezettség alól. A Polgármesteri 
Hivatal a jegyző asszony kezdeményezésére felmérést végzett. Az eredményt összegeztük. A 
sárga kommunális hulladéknak való zsák használatát leszűkítjük, heti egy darabot lehet 
kitenni. A 80 l-es kukaedényeket az egy fős háztartásoknál lehet igénybe venni.  A 70 éven 
felüli, egyedül élőknél ingyenes, házastársaknál, ahol csak az egyik múlt el 70 éves, ott 50%-
os kedvezményre lennének jogosultak. Bevezetnénk a havi számlázást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosításokkal a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

21/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata 21/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. 
(VIII.8.) rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati tulajdonú utakon a teherjárművek közlekedésének 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 
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. 
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Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság szintén 
tárgyalta az előterjesztést, azzal a módosítással, hogy akik a piacon helypénzt fizetnek, 
azoknak behajtási díjat nem kell fizetni, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a 7,5 t felettieknek mindenkinek engedélye kell, hogy legyen, a 
helyieknek is kell engedély, de aki vecsési telephellyel rendelkezik, annak nem kell fizetni, 
viszont ehhez az kell, hogy ne legyen helyi adó tartozása Vecsésen. Szavazásra teszem fel a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 

22/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 22/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a teherjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
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. Régóta nem volt emelés, nem tudja már a 
konyha vezetője ebből az összegből a vállalt feladatnak megfelelően az ételt előállítani. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 32,- Ft + ÁFA emelést kért a konyha vezetője, ez bruttó 40,- Ft-
os emelést jelent naponta. Ez összességében 800,- Ft-ot jelent azoknak, akik napi háromszori 
étkezést vesznek igénybe.  
 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztályvezető: mindenkinél 40,- Ft-ot jelent, 
mert arányosan lett megállapítva. 20 nappal számolva napi 40,- Ft az havi 800,- Ft. Másfél 
éve nem volt emelés.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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23/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 23/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendeletének módosítására vonatkozó 28/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

24/2012. (VII.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 24/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendeletét a Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. 
(IX.28.) rendeletének módosítására vonatkozó 28/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Képviselő-testületi döntés meghozatalára a környezeti vizsgálat szükségességéről 
Vecsés Város 54/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve 
módosításával és az Almáskert utca – Alacskai út – a 0195/14 és /18 hrsz-ú földrészletek 
határa – a 0194 hrsz-ú út által határolt terület Szabályozási terve készítésével 
összefüggésben 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a környezeti vizsgálat szükségessége, illetve a nem 
szükségessége a szabályozási terv elkészítésével van összefüggésben és a gyáliak 
ragaszkodnának hozzá, a fővárosi főépítész elmondta, hogy ez nem kötelező. Az előterjesztés 



 13

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. 
 

183/2012. (VII.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 3.§-a 
felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy az 54/2006.(IX.19.) határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti terve módosításával és az Almáskert utca – 
Alacskai út – a 0195/14 és /18 hrsz-ú földrészletek határa – a 0194 hrsz-ú út által 
határolt terület Szabályozási terve készítésével összefüggésben nem tartja 
indokoltnak külön környezeti vizsgálat készítését az alábbi indokok alapján: 
a. a tervezett gazdasági terület létesítésével összefüggő településrendezési, 

tájrendezési, közlekedési és környezetvédelmi követelményeket a Szabályozási 
terv és a helyi Építési Szabályzat előírásai garantálni tudják, 

b. a terület gépjárművel való kiszolgálása megoldható Vecsés közigazgatási 
területén belül olyan módon, hogy az sem Gyál lakóterületét, sem közlekedési 
hálózatát nem terheli. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2/2005.(I.11.) 
Kormányrendelet előírásai szerint az Önkormányzat e döntéséről tájékoztassa a 
környezetvédelemért felelős államigazgatási szerveket. 

 
Határidő: azonnal,  

 az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2012. évi közterület használati díjának megállapítására 
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 a módosítással, mely szerint a 200 ezer forintos kauciót emeljük meg 300 
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ezer forintra, illetve a többi díjtételnél 10%-os emelést javasolunk elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a módosítással a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosítással együtt a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

184/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2012. évi 
búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Országos Egyesülete által bérelni kívánt 
terület bérleti díját bruttó 2.200.000,- Ft összegben, a kauciót 300.000,- Ft összegben  
határozza meg. 
 
Az egyéb területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 
          Terület díja:    1.390,- Ft/m2/nap 
           Büfékocsi díja:  10.740,- Ft/nap 
           Parkoló díja:    2.310.- Ft/nap 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 
gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 
megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; megállapodás elkészítése a 
döntést követő 30 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Központi Konyha létszámbővítésére 
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 szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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185/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Központi 

Konyha részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2012. 09. 01-től a 
feladatok ellátására, így az engedélyezett létszám 26 fő. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2012. évben 

bérre és járulékaira 425 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. (ll.29.)  rendelet 3.2. sz. melléklet  2.9.1. Általános 
tartalék előirányzat 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 értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
- a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület ülése (2012. III. 
negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Fő út 92-94. sz. alatti Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola tornacsarnok vészkijáratának kivitelezése során felmerülő 
pótmunkálatok költségfedezetére vonatkozó Képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
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 szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Várható még, hogy valamilyen 
költség felmerül? 
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztályvezető: a vészkijáratra vonatkozóan készült egy 
terv, ami engedélyeztetésre került, ez alapján kértünk árajánlatot a VETÜSZ Kft-től. Ennek a 
bruttó összege 6 millió forint volt, amit műszakilag el is fogadtunk. Ahogy elindult a 
kivitelezés a kivitelező jelezte felénk, hogy sok olyan jellegű munka adódik, amit a 
tervdokumentáció nem tartalmaz. Hetente volt kooperáció a kivitelezéssel kapcsolatosan. 
Azokat a pótmunkákat, amiket időben jelzett a kivitelező műszakilag felülvizsgáltuk és el is 
fogadtuk, mert ezek jogos észrevételek voltak.  
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Szlahó Csaba polgármester: mivel az épület védjegy alatt áll, nem tervezhette meg bárki, 
Laczkovics László tervezte.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: ha az tervezte, aki az épületet is, tudnia kellett, hogy 
mit kellett volna az átépítésbe belevennie. 
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztályvezető: ez a vészkijárat több mint 6 m széles, 
lépcsőt kellett kialakítani, belül a tornateremnél fűtőtestek voltak, aminek leszereléséről nem 
rendelkezett a tervező, ezt padló alá le kellett vinni. Villanyszerelésnél a vészkijárati jelzőket 
szintén nem tervezte be.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: hiába épült 17 éve, a tervdokumentáció 
valószínűleg ennek a tervező úrnak a mai napig a birtokában van, tehát elő kellett neki ezt 
venni, hogy az ajtót megtervezze.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

186/2012. (VII.24.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola tornacsarnok átalakításának 
pótmunkálataira, bruttó 2.594.484- Ft értékű összeget, a Vecsés Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletének általános 
tartalékalapja terhére biztosítja. 

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

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

 
Határidő: azonnal; 

a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet III. negyedéves 
módosítása 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének elbírálására 
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 a határozati javaslatot. 1980 óta hibátlanul és 
panaszmentesen működik a Gondozási Központban ez a szolgáltatás. Minden dolgozónk 
szakképzett. A bizottsági ülésen a Fehér Gyolcs Alapítvány képviselője megjegyezte, hogy az 
ellátatlan embereket célozták meg Vecsésen. Az alapítvány 5 hónapig 20 embert látott el 
Vecsésen, erről nem volt tudomásunk. Visszautasítom azt a megjegyzést, hogy Vecsésen 
ellátatlan ember van. Nincsen ellátatlan ember ezt teljes felelősségem tudatában kijelentem.  
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Varga Péter Fehér Gyolcs Alapítvány: nem tettem olyan kijelentést, hogy azokat célozzuk 
meg, akiknek nincs pénzük, szolgáltatásainkért nem kérünk pénzt. Az állami normatívából 
oldjuk meg. Egy éve működünk, semmi probléma nem volt, sem az ápoltak, sem a 
gondozottak nem panaszkodtak. Mi csak annyit kérünk, hogy amit elláttunk azt továbbra is 
szeretnék ellátni. Van egy olyan terület, amit gondolom, hogy az önkormányzat nem fed le, 
eddig sem bántottuk az Önök köreit, eddig sem vettük el azokat az embereket, ezután sem áll 
szándékunkban. Nagyon sok területen működünk egyébként, mindenhol hozzájárul az 
önkormányzat, mert látják, hogy pénzt nem kérünk hozzá. Azokat az embereket szeretnénk 
ellátni, akiket idáig elláttunk, s tulajdonképpen munkahelyeket teremtünk ezzel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az alapítvánnyal nincsen gondunk, nekünk van egy saját 
intézményünk, aki ezt a házi segítségnyújtást ellátja.  
 
Varga Péter Fehér Gyolcs Alapítvány: semmi mást nem kérünk, csakhogy párhuzamosan 
működhessen a kettő.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

187/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem járul hozzá, 

hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány Vecsés Város közigazgatási területén házi 
segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást végezzen, mert településünkön az 
Alapítvány többletszolgáltatást nem biztosít.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Fehér 

Gyolcs Alapítványt és a Gondozási Központ vezetőjét.  
 

Határidő: 2012. július 31. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – 
Közreműködési Megállapodás megkötésére 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkeresett minket az óvoda fenntartója, felajánlott egy 
együttműködési lehetőséget, 5 gyermeket tud fogadni, akiknek nem kell fizetni. Szavazásra 
teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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188/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. 

augusztus 1. napjával kezdődően az Üllői Út 667. Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a jelen határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti 
tartalommal, határozatlan időtartamra Közreműködési Megállapodást köt a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az önkormányzat óvodai 
feladatainak ellátásában való közreműködésre. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban részletezett Közreműködési Megállapodást az Önkormányzat 
nevében és képviseletében az Üllői Út 667. Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kösse meg. 

 
Határidő: azonnal;  

   a Közreműködési Megállapodás megkötésére: 2012. július 31. 
 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Eötvös u. 17. sz. alatti ingatlan megvételére vonatkozó 115/2012. (IV.24.) 
határozat módosítására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

189/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 115/2012. (IV. 
24.) határozata 1. pontjának második mondatát visszavonja és helyébe az alábbi új 
szövegrész lép: 

  
„A pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 
szóló 15/2012. (V. 24.) rendelet 18. sz. melléklet feladattal nem terhelt felhalmozási 
pénzmaradvány 6. során biztosított.” 
 

Határidő: azonnal; az adásvételi szerződés megkötésére: folyamatos; 
a döntést követő 90 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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17. napirendi pont: 
Gál István támogatási kérelme a „Vecsési utcanevek” című könyv kiadásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 
igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett nem hoztunk döntést. 
 
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. 
 

190/2012. (VII.24.) határozat 
 
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 Kontakprint Nyomda Kft. 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 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására a 2012. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és nem javasolja a csatlakozást a rendezvényhez. Ütközik a Káposztafeszt 
rendezvényünkkel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a bizottság javaslatának elfogadását. 
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191/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy 

az Önkormányzat csatlakozzon a 2012. szeptember 16. és 22. között megrendezésre 
kerülő Európai Mobilitási hét rendezvénysorozathoz. 

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

kezdeményező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti 
Szabályozási Főosztály - Környezetvédelmi Osztályát. 

 
Határidő: azonnal; a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 
(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsés Lévai utca, Tó utca, Klapka Gy. utca, József 
A. utca útépítési munkái kapcsán felmerült és elvégzett pótmunkák kifizetése céljából 
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 szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

192/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 

Lévai utca, Tó utca, Klapka Gy. utca, József A. utca útépítési munkái során 
felmerült és elvégzett pótmunkáira, bruttó 4.514.215,- Ft értékű összeg a Vecsés 
Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés 7.2. sz. melléklet 1.1.2. 
(Belterületi utak fejlesztése) során biztosítja. 
 

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 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos távvezeték kiviteli tervéhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

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

Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os elektromos vezeték kiviteli tervének engedélyezési 
eljárásához, az LT.10-0007 munkaszámú műszaki tervdokumentáció 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 

 0193/17 hrsz. szántó 

 0182/52 hrsz. szántó 

 0182/51 hrsz.  szántó 

 0182/50 hrsz.  szántó 

 0190 hrsz. külterületi út 

 0189/1 hrsz. erdő 

 0193/18 hrsz. szántó 

 0192 hrsz. külterületi út 

 0209/1 hrsz. erdő 

 0208 hrsz. külterületi út 

 0152/56 hrsz. külterületi út 
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A beruházás során légvezetékkel érintett önkormányzati ingatlanok: 

 0218/32 hrsz.  külterületi út 

 0218/45 hrsz. szántó 

A beruházás során biztonsági övezettel érintett önkormányzati ingatlan: 

 0183 hrsz. külterületi út 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt ingatlanokra 
az LT.10-0007 munkaszámú műszaki tervdokumentáció alapján a tulajdonosi 
hozzájárulásokat adja meg. 

Határidő: azonnal, a tulajdonosi hozzájárulások kiadására és a tervező részére 
történő megküldésére: a döntést követő 5 napon belül  

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület hozzájárult már ahhoz, 
hogy a Grassalkovich Általános Iskolában a kétnyelvű oktatás 5-8. osztályig felmenő 
rendszerben bevezetésre kerüljön. Ehhez szükséges az Alapító Okirat módosítása.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

194/2012. (VII.24.) 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 és a 155/2011. (VI.28.) határozattal módosított Alapító Okiratot 
2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
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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 és a 155/2011. 
(VI.28.) határozattal módosított Alapító Okiratot módosítja a 194/2012. (VII.24.) 
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 14. a.) Alaptevékenysége szövegrészt visszavonja és helyébe az 

alábbi szövegrész lép: 
 
„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” 
 

c) 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.” 

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

szövegrész lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 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. 08 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 08. 31. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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22. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő:  Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
  Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság a Mezőgazdasági 
céltartalék sor terhére a 2012. évi Káposztafeszt rendezvényét 300.000,- Ft összeggel 
javasolja támogatni. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság saját keretéből 200.000,- Ft-tal 
kívánja támogatni a rendezvényt.  
 
Pável Béla alpolgármester: idén is egyforma sátrakat fogunk bérelni a kézművesek részére. A 
főzősök jelentkezése most indul el. A rendőrség a 4-est le fogja zárni. A sárga buszok a Jókai 
utcán mennének végig, a személygépkocsik az Ady Endre utcán közlekednének. Idén is lesz 
terményáldás a Falusi Templomnál, ahonnan a felvonulás indul 12 óra magasságában. A 
támogatók lecsökkentek sajnos, a költségek viszont növekedtek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

195/2012. (VII.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával megrendezésre kerülő 
2012. évi Káposztafeszt rendezvényét 200 000 Ft összeggel támogatja. 

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

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére 
biztosítja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

javaslata alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával 
megrendezésre kerülő 2012. évi Káposztafeszt rendezvényét 300 000 Ft összeggel 
támogatja. 

 
4. A 3. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.6. „Mezőgazdasági céltartalék” sor terhére 
biztosítja. 

 
5. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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6. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal  

a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány elnökének értesítése a 
döntést követő 8 napon belül    
a költségvetési rendelet következő negyedévi módosításakor  

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

196/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Egészségügyi Szolgálat 
Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ahogy megszoktuk az igazgató úrtól, most is 
rendkívül alapos a beszámoló. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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197/2012. (VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
26.Napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: az augusztus 20-án, 9 órakor a Gizella téren lesz az Államalapítás 
és az új kenyér ünnepe, országzászló avatás és fölszentelés. Az ünnepi beszédet Szűcs Lajos, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke tartja. 
 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek napirendi javaslata van, tegye meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztusban a Képviselő-testület szünetet tart, szeptember 11-
én kedden lesz a következő rendes Képviselő-testületi ülés. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 


