
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 16/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. június 26-án (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Kecskeméti Róbert szakértı, Hanek 
Gábor szakértı, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetıje, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetıje, Vajda Ágnes oktatási 
referens, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı 
igazgatója, Gál István Oktatási Bizottság tagja, Kis Tóth János József Attila Mővelıdési Ház 
vezetıje, Gyurákiné Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő 
Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch igazgatója, Szilágyi István 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatója, Czövek István Vecsési Zeneiskola 
igazgatója, Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke, Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatója, Skribekné Komár 
Ágnes Vecsési Ipartestület munkatársa, Dudás Lajos Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató 
Kft. Felügyelı Bizottságának tagja 
 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Lugosi Mária képviselı asszony jelezte, hogy szabadság miatt nem tud részt venni az 
ülésen, ezért az Oktatási Bizottság állásfoglalását az elıterjesztésekkel kapcsolatban Tábori 
Ferenc alpolgármester úr fogja ismertetni. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Napirend elıtt átadnám a szót Gál István úrnak. 
 
Gál István Oktatási Bizottság tagja: tisztelettel köszöntöm a Képviselı-testület tagjait, 
Polgármester urat, Jegyzı asszonyt. Ismeretes, hogy 2011-ben ünnepelte Vecsés az 
újratelepítésének 225. évfordulóját. Kevés Képviselı-testületnek adatik meg, hogy ilyen jeles 
évfordulón képviselje városa érdekeit. Az ünnepségre sok programmal készültünk. 
Polgármester úr felvetette annak idején, hogy jó lenne, ha az önkormányzatiság 20 évét is 
összekapcsolnánk ezzel az évfordulóval egy kiállítás erejéig. Ezért tavaly a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében láthatták elıször azt a kiállítást, amely az elmúlt 20 év kiemelkedı 
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eseményeit, eredményeit foglalta össze. Ezután az Oktatási Bizottság ülésén felvetıdött, hogy 
ezt a kiállítási anyagot jó lenne album formájában is elkészíteni. Vadászi Istvánnéval, a Róder 
Imre Városi Könyvtár vezetıjével összefogva másoltuk azt a 160 oldalas anyagot 20 
példányban, amelyet albummá összefőzve névre szólóan, sorszámozva szeretnék átnyújtani 
Polgármester úrnak, Alpolgármester uraknak, Jegyzı asszonynak és a Képviselı-testület 
tagjainak. 
A rendezvénysorozat elemeként elıadásra került a „Fal nem épül ember nélkül” címő, Vecsés 
történetét feldolgozó rockopera, amelynek minden anyagát összegyőjtöttem, ISDN számot 
kértem rá az Országos Széchenyi Könyvtár illetékes csoportjától, így az is el fog majd 
készülni. A Vecsésrıl készített makettrıl is fogok készíteni egy fényképalbumot, amit szintén 
szeretnék majd átnyújtani a Képviselı-testület részére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük az albumot. 
 
Szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

146/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 120 KV-os távvezetékkel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési 
döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Kutyások Egyesülete” néven alakuló civil szervezet névhasználatának 
engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési címer Szumra Tartósítóipari Kft. által készített weboldalon történı 
felhasználásának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat az intézményvezetıi állásokra kiírt pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat az Általános Iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok 
számának meghatározására és a szükséges létszámfejlesztésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola AMI  Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 57/2012. (III.27.) határozat módosítására a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola vonatkozásában 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában a 130/2012. (V.22.) határozattal engedélyezett 
osztályban az elsı évfolyamtól harmadik évfolyamig angol nyelv oktatásának bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a 131/2012. (V.22.) határozattal engedélyezett álláshely idıpontjának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a városi buszjárat további fenntartására és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Dózsa György út – Széchenyi utca – Budai Nagy Antal utca 
keresztezıdésében lévı tér elnevezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont:Javaslat közmőfejlesztési hozzájárulási díj emelésérıl és részletfizetésrıl 
szóló 138/2012. (V.22.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. területhasználati kérelmének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Mővelıdési Ház által benyújtandó pályázat támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
24.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
25.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
26.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat tag választására a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Zrt. Felügyelı 
Bizottságába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat az „Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsıde számára címő 
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre” vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: elıször a beruházásokról szeretnék néhány szót mondani. 
A Mővelıdési Központ közbeszerzési hirdetménye június 18-án jelent meg, hamarosan lejár a 
beadási határidı. 
A mai napon a VETÜSZ Kft. készrejelentette a Gammel utca és a Munkácsy utca építését, 
amelyek 100 %-ban önkormányzati finanszírozásból készültek szegélykı és mart aszfalt 
technológiával. A közeljövıben szeretnénk ilyen formán elkészíteni a Bokor utcát és a 
Tölgyfa utcát is. 
A Halmy téren elhelyezésre került 4 db fényszennyezés-mentes lámpatest. 
Az elmúlt hónap fontosabb eseményei a következık voltak. 
Május 29-én döntött a Képviselı-testület a Petıfi Iskola átadásáról. Az együttmőködési 
megállapodást május 30-án aláírtuk, és 31-én a teljes anyagot bevittük Vácról a 
Kormányhivatalba. Reméljük, hogy megkapjuk az engedélyeket. 
Fontos tárgyalásokat folytattunk az ELMŐ Zrt-vel, akik 120 KV-os vezetéket kívánnak 
keresztül húzni vecsési közigazgatási területeken. A Gazdasági Bizottság instrukciói alapján 
azt javasoltuk az ELMŐ munkatársainak, hogy ennek a vezetéknek egy részét föld alatti 
kábelben hozzák el és csak a Gyáli út után az M0-ás felé jöjjenek fel légvezetékes formában. 
Ezt sokáig nem akarták elfogadni. Tárgyalásokat kezdeményeztek, a repülıtér jelenlegi 
üzemeltetıjét, a Budapest Airport Zrt-t is bevonták, mondván, hogy az ı igényeiket akarják 
kielégíteni. Ez egy nagy beruházás, amelynek fogadóállomását, a transzformátorállomást már 
meg is építették szintén Vecsés területén. A hosszas egyeztetések következményeként két hete 
levélben leírták, hogy jogfenntartással elfogadják a javaslatunkat, vagyis keresztül tudtuk 
vinni azt a 600 millió forintos költséget, amivel ez a beruházás jár. A fıépítészünkkel és a 
jogászunkkal egyeztettünk és arra jutottunk, hogy abban az esetben vagyunk hajlandóak a 
településszerkezeti tervünkben is megjelentetni a nyomvonalak és a védıtávolságok 
bejelölését a késıbbi kárigények elkerülése végett, ha elállnak a jogfenntartástól. Az ELMŐ 
ebbe beleegyezett, ezáltal a fıépítész és a Gazdasági Bizottság jóváhagyása után 
elfogadhatjuk és aláírhatjuk a megállapodást. 
Rendezvényeink közül szeretnék megemlíteni jó néhányat. 
Május 27-én volt a falusi Szent Kereszt Templom felszentelésének 50. évfordulója. A misét 
Dr. Beer Miklós megyés püspök celebrálta. 
Május 28-án került megrendezésre a Horváth Ákos emléktorna. 
Június 1-ején a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában tartottuk a Pedagógusnapi 
ünnepséget. 
Június 11-én látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban a rheinstetteni egyházközség 
delegációja. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a két egyházközség 
között az elmúlt két évtizetben. 
Június 12-én és 13-án palacsintázni hívtuk a négy iskola kitőnı tanulóit. 
Június 14-én megtartottuk a városi ünnepséget, amely rendezett keretek között lezajlott. Ezen 
az ünnepségen elhelyezésre került a díszpolgári tábla a Polgármesteri Hivatal falán. 
Június 18-án Konzultációs testületi ülést hívtunk össze, amelyen a közép- és 
nagyvállalkozókat tájékoztattuk a várost érintı fontosabb képviselı-testületi döntésekrıl, az 
elmúlt két évben megvalósult beruházásokról, az önkormányzat költségvetésének, 
zárszámadásának fıbb adatairól. 
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Június 22-én 17 órakor Market Centrál új Fıterének átadására került sor, ahol Tábori Ferenc 
alpolgármester úr és Mohainé Jakab Anikó jegyzı asszony vettek részt.  
Június 23-án az útépítési pályázatból megvalósult utcák lakóinak záró rendezvény keretében 
utcabált rendeztünk, mely nagyon jól sikerült. 
Az Országos Polgárır Szövetség Hanek Gábor urat, a Vecsés Települési Polgárır Egyesület 
elnökét „Polgárır Érdemkereszt arany fokozata” kitüntetésben részesítette, amelyhez a 
magam és képviselıtársaim nevében szeretnék gratulálni. 
 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

147/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

148/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérem Jegyzı asszonyt, 
hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: azért van szükség a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítására, mert január 1-ején új törvényt adott ki az országgyőlés a 
nemzetiségek jogairól. A kisebbségi önkormányzatok elnevezését nemzetiségi 
önkormányzatokra módosította, illetve megváltoztatták annak az együttmőködési 
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megállapodásnak a tartalmát, amelyet a helyi önkormányzatnak kötelezı minden évben 
megújítani a nemzetiségi önkormányzatokkal. Ezt az együttmőködési megállapodást a 
Képviselı-testület már a februári ülésén jóváhagyta. Most pedig az SZMSZ-t kell 
módosítanunk mind nekünk, mind pedig a nemzetiségi önkormányzatoknak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

17/2012. (VI.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a 
Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.20.) 
önkormányzati rendelete módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 120 KV-os távvezetékkel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési 
döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, amennyiben a 
bizottsági ülésen felmerült két kérésre választ tudunk kapni. Az átminısítéseknél a Gksz jelő 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbıl át kell minısítenünk mezıgazdasági területté. 
Kérjük, hogy csak az a terület legyen átminısítve, ami a védıhatárba beleesik. A másik 
észrevétel, hogy a térképen láthatóan szerepel egy V formájú terület, ez nem közvetlen a 
nyomvonalon van, ne legyen átminısítve mezıgazdasági területté. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: egyeztettem Berényi Mária fıépítész asszonnyal, aki elmondta, 
hogy a felsı területnél csak az a rész kerül átminısítésre mezıgazdasági területté, ami a 
nyomvonalon van. A lenti területen egy ésszerő telekkiosztás miatt javasolta az átminısítést 
Má jelővé, de nem muszáj ezt megtenni, mehet úgy is mint a fenti területen, hogy csak a 
nyomvonalnál kerül átminısítésre. Ennek semmi akadálya nincs. Fıépítész asszony a 
fennmaradó terület nagysága miatt gondolta az átminısítést, mert ez a kis háromszög önálló 
területként nem lesz hasznosítható. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez önállóan nem lesz hasznosítható, csak köti az agglomerációs 
törvény miatti kapacitásunkat, ezért kellett volna az átminısítés. 
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Összegezve a Gazdasági Bizottság módosító javaslata az, hogy csak ott legyen átminısítés, 
ahol a vezeték miatti védıtávolság ezt megköveteli. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és a Gazdasági Bizottság által felvetett módosítással elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a Gazdasági 
Bizottság által tett módosítással kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
 

149/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. A Képviselı-testület elfogadja az ELMŐ Hálózatfejlesztési Kft. 120 kV-os villamos 

vezetékének nyomvonalát olyan módon, hogy a Széchenyi út mellett megépült 
120/20/10 alállomástól a 4602.j. ök út melletti szennyvízátemelıig földkábellel 
épüljön meg, míg innét a Gyáli-patak környékén átlépve Gyál közigazgatási 
területére légvezeték létesülhet.  
 

2. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított, 
154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve módosítását 
határozza el, mellyel kapcsolatban a következı településfejlesztési döntést hozza: 
 
A Képviselı-testület elızetesen támogatja Vecsés Város Településszerkezeti 
Tervének TSZ-1 rajzszámú Településszerkezeti és területfelhasználási terve 
módosítását abból a célból, hogy az ELMŐ Hálózati Kft. által megépíteni tervezett 
120 kV-os villamos vezeték a 4602.j. ök út melletti szennyvízátemelıtıl Vecsés 
közigazgatási határáig légvezetékként épülhessen meg beépítésre szánt területek 
érintése nélkül.  
Fentiek miatt a szennyvízátemelı mellett a távvezeték védıtávolsága által érintett 
területet (0218/6-7 hrsz.), valamint az alacskai út mellett a távvezeték által érintett 
területet (0215/191, 0215/189 és 0215/188 hrsz.) Gksz jelő kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági területbıl a jelenlegi használat szerinti Má jelő mezıgazdasági területbe 
javasolja átsorolni.  

 
3. Az ELMŐ Hálózati Kft. által a fentiek szerint tervezett beruházást a Képviselı-

testület támogatja, de a tervezett beruházással járó összes közvetlen és járulékos 
költség a kérelmezıt, mint beruházót terheli. 
 

4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határid ı: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. Napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Kutyások Egyesülete” néven alakul civil szervezet névhasználatának 
engedélyezésére 



 9 

Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és az 
„A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: voltam már versenyükön. Önkormányzati engedéllyel 
kialakítottak egy területet a temetı mögött, ahol a kutyák képzését végzik és a versenyeket 
bonyolítják.  
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat elfogadását. 
 

150/2012. (VI.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 
hogy a „Vecsési Kutyások Egyesülete” néven alakuló civil szervezet elnevezésében 
felhasználja Vecsés város nevét.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse a 

megalakuló egyesület képviselıjét, Erdélyi Henriettet. 
 

Határid ı: azonnal, a tájékoztatásra: 2012. június 29. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. Napirendi pont: 
Javaslat a vecsési címer Szumra Tartósítóipari Kft. által készített weboldalon történı 
felhasználásának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és az „A” 
változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az „A” változatú 
határozati javaslat elfogadását. 
 

151/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

jelképek használatáról szóló 3/1993. (I.19.) Ök. rendelet 5. §-a alapján, engedélyezi a 
Szumra Tartósító Kft. számára, hogy a készülı weboldalukon felhasználja Vecsés 
város címerét. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse a Szumra 
Tartósító Kft. ügyvezetı igazgatóját. 

 
Határid ı: a tájékoztatás: 2012. június 29. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
7. Napirendi pont: 
Javaslat az intézményvezetıi állásokra kiírt pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Mint ismeretes két 
iskolánkban járt le az igazgatók kinevezése. Pályázatot írtunk ki, a jelentkezık meghallgatása 
megtörtént. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Az „A” 
határozati javaslatot, mely szerint Szilágyi Istvánt bízzuk meg a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola igazgatói teendıinek ellátásával, az OB egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. A „B” határozati javaslatot, mely szerint Gyurákiné Sárdi Krisztinát 
bízzuk meg a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 
igazgatói teendıinek ellátásával, az OB 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Grassalkovich iskola 
vonatkozásában véleményezési jogát gyakorolva tárgyalta az elıterjesztést, és a „B” 
határozati javaslathoz egyetértését adta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: június 13-án megtartottuk az igazgatói állásra pályázók 
személyes meghallgatását, amelyre meghívást kaptak a képviselık és az Oktatási Bizottság 
tagjai is. Itt lehetıség nyílt a pályázók felé kérdések feltételére. Az Andrássy iskolánál 
kielemeztük a szavazati arányokat. Ugyanis az iskolákban a nevelıtestületnek és az 
alkalmazotti közösségnek szavazással kellett véleményeznie egyrészt a pályázók által 
összeállított programot, másrészt a pályázók személyét. Az Andrássy iskolánál a pályázó 
személyével kapcsolatban megosztott volt a vélemény, de ez köszönhetı talán annak is, hogy 
elızıleg egy évre kapott megbízást az igazgató, és ez talán rövid idı volt az elképzelések 
megvalósítására. 
A Grassalkovich iskolánál nem volt ilyen megosztottság. Itt egyértelmően sikeresnek 
mondható a kétnyelvő oktatás bevezetése, melynek eredményeként jelentısen növekedett az 
iskolába beiratkozó gyermekek létszáma. 
 
Pável Béla alpolgármester: a meghallgatáson a Grassalkovich iskola tekintetében elhangzott, 
hogy az iskolában egész évben népismeret és egyéb elıadások zajlanak, amelyek sikeresnek 
mondhatóak. Az is elhangzott, hogy a nyelvvizsgák tekintetében is szeretnének továbblépni. 
Nagy öröm számomra, hogy megalkották a Grassalkovich Díjat, amirıl a jövıben többet is 
fogunk hallani. 
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Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel az „A” 
határozati javaslat elfogadását. 
 

152/2012. (VI.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Szilágyi 
Istvánt bízza meg a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatói teendıinek 
ellátásával a 2012. augusztus 1-tıl 2017. július 31-ig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezı 
138/1992.(X.8.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetésérıl. 
 

Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
 

Felelıs:   Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „B” határozati javaslat elfogadását. 
 

153/2012. (VI.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Gyurákiné 
Sárdi Krisztinát bízza meg a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő 
Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch igazgatói 
teendıinek ellátásával a 2012. augusztus 1-tıl 2017. július 31-ig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezı 
138/1992.(X.8.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetésérıl. 
 

Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs:   Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok 
számának meghatározására és a szükséges létszámfejlesztésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

154/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012/2013. tanévben az 

általános iskolai napközis és tanulószobai csoportok számát az alábbiakban 
határozza meg:  

 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola: 

 napközis csoportok száma:     6 csoport 
                                                     tanulószobai csoportok száma:    1 csoport 
 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola:  

napközis csoportok száma:      5 csoport 
tanulószobai csoportok száma:    1 csoport 

 
Halmi Telepi Általános Iskola: napközis csoportok száma:      4 csoport 
                                                     tanulószobai csoportok száma:     1 csoport. 

 
2. A Képviselı-testület a napközis csoportok vezetésére a napközi vezetıi pedagógus 

álláshelyek számát a napközis szakfeladaton 2012. szeptember 1-jétıl: 
 

 Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskolánál:  
          2 fı határozatlan idejő pedagógus álláshellyel  

 
 Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál: 

           1 fı határozatlan idejő pedagógus álláshellyel 
 
Halmi Telepi Általános Iskolánál:  

2 fı határozatlan idejő pedagógus álláshellyel 
megnöveli.  
 

3. A Képviselı-testület az alábbi álláshelyek számát 2012. szeptember 1-jétıl:  
 
Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél: 
     1 fı határozatlan idejő pedagógus álláshellyel 
     0,5 fı hangszerkarbantartó álláshellyel megnöveli.
  

4. A Képviselı-testület a pedagógus álláshelyek számát 2012. július1-jétıl:  
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Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumnál: 
1 fı határozatlan idejő pedagógus álláshellyel 
megnöveli. 

 
5. A 2. 3. és 4. pontban foglalt döntés végrehajtásához az álláshelyek bérigényét 

intézményi bontásban a határozat 2. számú melléklete tartalmazza, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. 
törvényben szabályozott bérezés szerint szükséges 3 622 853 Ft bérfedezetet az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) rendelet 7.1. számú 
melléklet 3.7. ”Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék” sora terhére biztosítja.  

 
6. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 5. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal;  

az intézményvezetık értesítése a döntést követı 8 napon belül    
a költségvetési rendelet következı módosításakor 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola AMI Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

155/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Zeneiskola Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény 181/2009. (VIII.31.) határozat 6. pontjával elfogadott és 
a 157/2011. (VI.28.) határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. július 1. napjával 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
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„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 6. pontjával elfogadott és a 157/2011. (VI.28.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 155/2012. (VI.26.) határozattal és egységes 
szerkezetben kiadja a Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát.” 

 
b) Az Alapító Okirat 3. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 3. pont lép: 

 
„ 3.  A költségvetési szerv telephelye:        2220 Vecsés, Fı út 90 – 92. 
                   2220 Vecsés, Petıfi tér 1. 
                             2220 Vecsés, Halmy József tér 1.” 

 
c) Az Alapító Okirat 14. c.) pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az 

alábbi szövegrész lép: 
 
„A költségvetési szervnél felvehetı maximális tanulólétszám:    275 fı” 
 

d) Az Alapító Okirat 17. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 

• „Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 
Törvénykönyvérıl 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 idıpontja: 2012. július 1.” 
 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 

Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
Határid ı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 08 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2012. 08. 31. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 57/2012. (III.27.) határozat módosítására a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola vonatkozásában 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

156/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 57/2012. 

(III.27.) határozata 1. pontjának második bekezdését visszavonja és helyébe az 
alábbi új bekezdés lép: 

 
„Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: összesen 17 iskolai osztály, 
   ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma: 2 osztály” 
 

2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtásához 1 fı határozatlan idejő 
pedagógus álláshelyet biztosít 2012. szeptember 1-tıl a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott bérezés szerint. A 
tervezett bérfedezetet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. 
(II.29.) önkormányzati rendelet 3.2 számú melléklet 2.9.1 „Általános tartalék” sor 
terhére 535.043,-Ft erejéig biztosítja. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal;  

az intézményvezetı kiértesítésére: a döntést követı 8 napon belül, 
a bérfedezet biztosítására: költségvetési rendelet II. negyedévi 
módosítása. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában a 130/2012. (V.22.) határozattal engedélyezett 
osztályban az elsı évfolyamtól harmadik évfolyamig angol nyelv oktatásának bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

157/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi 

a Halmi Telepi Általános Iskolában a 130/2012. (V.22.) határozattal indított 
osztályban is az elsı évfolyamtól harmadik évfolyamig az angol nyelv 
oktatásának bevezetését heti két órában. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtásához tervezett bérfedezetet 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati 
rendelet 7.1 számú melléklet 3.7 „Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék” sor 
terhére 56.448,-Ft erejéig biztosítja. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal;  

az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül;  
a bérfedezet biztosítására: a költségvetési rendelet II. negyedévi 
módosítása. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. Napirendi pont: 
Javaslat a 131/2012. (V.22.) határozattal engedélyezett álláshely idıpontjának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: elıtte még szeretném elmondani, hogy a 131/2012. (V.22.) 
határozatával a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskolában 
három elsı osztály indítását engedélyezte a Képviselı-testület. Ehhez az iskolának 
engedélyeztünk egy fı pedagógusi álláshelyet. Ez a pedagógus úgy tudna átjönni az elızı 
iskolából, hogy augusztus 15-tıl kezdene ebben az iskolában és nem szeptember 1-ején, így 
már részt tudna venni a tanévkezdési munkákban is. Erre a két hétre kellene pluszban a bért 
biztosítani részére. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

158/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 131/2012. (V.22.) 

határozata 2. pontját visszavonja és helyébe az alábbi új 2. pont lép: 
 

„A Képviselı-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtásához 1 fı határozatlan idejő 
pedagógus álláshelyet biztosít 2012. augusztus 15-tıl a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott bérezés szerint. A tervezett bérfedezetet 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 
7.1 számú melléklet 3.7 „Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék” sor terhére 
621.035,-Ft erejéig biztosítja.” 

 
Határid ı: azonnal;  

az intézményvezetı kiértesítésére: a döntést követı 8 napon belül. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

160/2012. (VI.26.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 15/2012. (V.24.) 
önkormányzati rendelete 18. számú melléklet feladattal nem terhelt mőködési 
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pénzmaradvány 6. sora terhére az alábbiakban felsorolt civil szervezeteket részesíti 
támogatásban: 

 
• „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája 

Ápolásáért Alapítvány               50.000,- Ft 
• Vecsési Hagyományırzı Zeneegyesület       500.000,- Ft 
• Lumpen-Klumpen tánccsoport           50.000,- Ft 
• Vecsési József Attila Mővelıdési Ház Népdalköre       50.000,- Ft 
• Honismereti Kör (mőködésre)          50.000,- Ft 
• Rosmarein Táncegyesület (mőködésre)         50.000,- Ft 
• II. számú Nyugdíjasklub (kirándulásra, ünnepekre)       50.000,- Ft 
• III. számú Nyugdíjasklub (fürd ıjegyre, utazásra)       50.000,- Ft 
• Róder Imre Cserkészcsapat (utazáshoz, táborozáshoz)       50.000,- Ft 
• Rohan Hobbilovas Sportegyesület (mőködésre)        50.000,- Ft 
• Concerto Harmonia (mőködésre)          50.000,- Ft 
• Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Vecsési Szerv. (mőködésre)           50.000,- Ft 
• Orbán Balázs Erdélyi Kör (mőködésre)         50.000,- Ft 

 
Összesen:                1.100.000,- Ft 
 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

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

a támogatási megállapodás megkötésére a döntést követı 30 napon belül 
  

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. Napirendi pont: 
Javaslat a városi buszjárat további fenntartására és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
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161/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

autóbuszjárat 2012. július 2-tıl szeptember 30-ig az alábbi útvonalon és menetrend 
alapján közlekedjen.  

 
Útvonal (oda-vissza):  Market Central – Halmi tér – Erzsébet tér – Telepi út 

– Fı út – Temetı -  Fı út – Anna utca – Károly utca – 
Market Central 

 
 Menetrend (oda irány): hétfıtıl péntekig:   7.00 , 9.00 és 13.00 óra 
     szombatonként: 7.00 és 9.00 óra 
 
              (vissza irány): hétfıtıl péntekig:   7.30 , 9.30 és 14.00 óra 
     szombatonként: 7.30 és 9.30 óra 
  

A járat üzemeltetésére a három hónapra vetítve összesen 1.333.500.-Ft összeget a 
Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 
29.) önkormányzati rendeletének általános tartalékalapja terhére biztosítja. 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. július 

2-tıl a menetjegy árát  - az utazási kedvezményben (65 év felettiek) részesülık 
kivételével - egységesen 200 Ft összegben határozza meg. 

 
4. A Képviselı-testület felkéri a VETÜSZ Kft. ügyvezetıjét, hogy a 

Vagyongazdálkodási Osztály közremőködésével az üzemeltetıi szerzıdést kösse 
meg. 

 
5. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a buszjárat 

változtatására vonatkozó tájékoztató megjelentetésérıl. 
  

Határid ı: azonnal; 
az üzemeltetıi szerzıdés megkötésére: a döntést követı 3 napon belül; 
a rendelet módosításának elıkészítésére: a költségvetési rendelet III. 
negyedéves módosítása;  
a tájékoztatásra: 2012. június 30. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester   

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Dózsa György út – Széchenyi utca – Budai Nagy Antal utca 
keresztezıdésében lévı tér elnevezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2000. január 1-tıl 2001. augusztus 20-ig tartottuk a millenniumi 
ünnepségsorozatot. Ennek keretében két nagy rendezvényt bonyolítottunk le. Az egyik az 
magához az ünnepségsorozathoz csatlakozott, a Szent István Kút átadása. Ezt Rockenbauer 
Zoltán, akkori miniszter avatta. İ hozta az országzászlót, amelyhez a Kormánybiztosi Hivatal 
intenciói alapján egy zászlóanyát kellett keresnünk. Így lett ennek az országzászlónak a 
zászlóanyja Molnár Imréné, az elsı szabadon választott vecsési polgármester felesége. Arra 
gondoltunk, hogy ha annak a zászlónak volt egy zászlóanyja, akkor a felállítandó 
országzászlónknak is legyen. Erre legalkalmasabbnak Szent István király feleségét, Gizellát 
gondoljuk. Mivel az országzászló pedig a körforgalom közepén kerül felállításra terveink 
szerint augusztus 20-án, így ezt a területet Gizella térnek javasoljuk elnevezni.  
 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

162/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

Dózsa György út – Széchenyi utca – Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében 
kialakult közterületet Gizella tér névre nevezi.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI. 14.) Korm. rendelet 4.§ 
(2) bekezdés a) pontja alapján a Földrajzinév - bizottság szakmai véleményét kérje 
meg. 

 
Határid ı: azonnal, 

a véleménykérés Földrajzi név-bizottságnak történı megküldésére: a 
döntést követı 15 napon belül 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. Napirendi pont: 
Javaslat közmőfejlesztési hozzájárulási díj emelésérıl és részletfizetésrıl szóló 138/2012. 
(V.22.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és nem támogatja a módosítást. A Bizottság azt javasolja, hogy a 
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csatornarákötés díja továbbra is 120.000,- Ft maradjon. Nem tartjuk indokoltnak, hogy aki 
egy összegben befizeti az 100.000,- Ft-ot fizessen. A Vagyongazdálkodási Osztálytól kaptam 
egy anyagot, amiben le van vezetve, hogy ha az évek során csak az inflációs rátával emeltük 
volna a rákötés díját, akkor most 192.000,- Ft lenne. Az Önkormányzatnak bekötésenként 
átlagosan 72.000,- Ft-ot hozzá kell tennie a saját költségvetésébıl. Nem tartjuk indokoltnak 
tovább csökkenteni ezt a díjat. A következı években az Önkormányzat biztos nem fogja tudni 
tartani a 120.000,- Ft rákötési díjat, hiszen ez már most 192.000,- Ft. Ezeknek az adatoknak a 
figyelembevételével a Gazdasági Bizottság nem tudja támogatni a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt évek tapasztalatai abba az irányba mutatnak, hogy 
sajnos nagyon sokan nem fizetik be azt az összeget, amit vállaltak. Az elmúlt tizenöt évben is 
megvolt mindenkinek a lehetısége, hogy rákössön a csatornára. Sajnálatos módon az a 
szerzıdés, ami a lakosság és az Önkormányzat között létrejött nem volt teljesen átgondolt, 
ezáltal akik nem fizették vállalásaikat azokkal szemben nem tudtuk érvényesíteni a 
követelésünket. Ezért tőztük ki a mostani szerzıdéstervezetünkben, hogy aki részletfizetést 
kér, annak közjegyzıhöz kell mennie és ott okiratot készíttetni, ami alapján az Önkormányzat 
nemfizetés esetén be tudja hajtani a követelését.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a talajterhelési díj január 1-ejétıl tízszeresére fog emelkedni, 
ezáltal most sokan felkeresnek bennünket a csatornarákötés miatt. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, és 
mi is amellett érveltünk, hogy maradjon meg a 120.000,- Ft-os bekötési díj.  
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a Gazdasági 
Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását. 
 

163/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 138/2012. (V.22.) 
határozat 1.) pontját kiegészíti az alábbi mondattal és ezzel egyidejőleg a 2.) pont 
számozása 3.) pontra változik:  
 
„Egyösszegő befizetés esetén a közmőfejlesztési hozzájárulás díja bruttó 120.000,- Ft.” 
 
Határid ı:  folyamatos 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
17. Napirendi pont: 
Javaslat a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. területhasználati kérelmének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, az ülés elıtt kiosztásra került. Felkérem az 
érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést, 
levette napirendjérıl. 
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Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
hosszas beszélgetés, egyeztetés után egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. benyújtott egy 
pályázatot a társasági adóról szóló törvény alapján támogatás igénylésére. Ebben több 
pályázati célt megjelöltek, amelyek az elıterjesztésben felsorolásra kerültek. A 
Sportakadémia a Képviselı-testülettıl tulajdonosi hozzájárulást szeretne a pályázatainak a 
kedvezıbb elbírálásához. Az egyik pályázati cél az, hogy szükség van új öltözık építésére a 
sportpályán, és ennek a tervezési költségeire kérnek támogatást. Ezt a Sport Bizottsággal 
együtt úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan támogatandó cél, amihez az Önkormányzat, mint 
tulajdonos adhat elvi egyetértést. Ezt tartalmazza az I. számú határozati javaslat. 
A II. határozati javaslat pedig egy helyrajzi számmal jelzett területen egy földes pálya 
kialakítását szeretné a Sportakadémia vezetısége. Ehhez a fıépítész készített egy 
szakvéleményt, amelyben leírja, hogy ez különbözı szakhatósági engedélyekhez kötött, hogy 
ott egy ilyen pálya kerüljön kialakításra, de lehetıség van megcsinálni. Így a Sport Bizottság 
ülésén abban maradtunk, hogy itt is kiadható a tulajdonosi hozzájárulás, mert ez nem 
jelentene nagy költséget, és így rendelkezésre állnak egy földes pálya, ahol edzéseket lehetne 
tartani. De itt úgy járulunk hozzá, hogy amennyiben a szakhatósági engedélyek mindezt 
lehetıvé teszik.  
Mi megadhatjuk a tulajdonosi hozzájárulást ezekhez a célokhoz, de nem biztos, hogy a 
pályázatot befogadják, hogy sikerül támogatást szerezni, ez még képlékeny, de úgy 
gondoljuk, hogy a földes pálya kialakításával még nem kötelezi el magát az Önkormányzat 
hosszú távon senki mellett. Összegezve ehhez a két pályázati célhoz adható véleményünk 
szerint tulajdonosi hozzájárulás, a kérelemben szereplı másik kettıhöz nem.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a másik két pályázati cél mi volt? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a meglévı öltözık felújítása és az öntözırendszer bıvítése. 
Ugyanis, ha nem végez szerkezeti változásokat az öltözıknél, akkor az bejelentésköteles, de 
nem építési engedély köteles. Az öntözırendszert pedig neki, mint üzemeltetınek karban kell 
tartania. 
Ennél a TAO pályázatnál erısek a feltételek, eredményes pályázat esetén 15 éves 
elkötelezettség van 5 millió Ft fölötti pályázati támogatás esetén. Eredményes pályázat esetén 
olyan követelmény van a nyertes felé, hogy 15 éven keresztül azt a sportlétesítményt, vagy 
amit megépít ı használhatja bizonyos feltételekkel. De errıl még szó nincs, most egyelıre a 
tervezésrıl van szó és egy földes pálya kialakításáról. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az önrészrıl szeretnék kérdezni. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: Palotai Pál, a Sportakadémia vezetıje azt mondta, hogy az 
önrészt részben a támogatóktól szeretné összegyőjteni. Ha tud támogatót szerezni, akkor 
elképzelhetı, hogy az Önkormányzatnak bele kell tennie 30 % önrészt, de ha nem tud 
támogatót szerezni, akkor hiába kapna rá pénzt, nem fog tudni megvalósulni. Elég káoszosnak 
tőnik ez a TAO-s pályázat. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: ha az Önkormányzat nem fogja tudni biztosítani a 30 
% önrészt, akkor nem fog megvalósulni a cél, de nem leszünk kényszerhelyzetben ez miatt. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ez csak egy elvi hozzájárulás lenne, semmilyen kötelezettséget 
nem jelent. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: javaslom tegyük bele a határozatba, hogy ez a hozzájárulás 
nem jelenti azt, hogy pénzügyileg is támogatjuk. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ezt nem biztos, hogy megtehetjük, de amennyiben az 
Önkormányzat anyagi hozzájárulása kellene, akkor az mindenképpen visszakerül a 
Képviselı-testület elé. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: mi most csak ahhoz járulunk hozzá, hogy a 
Sportakadémia a társasági adó kedvezménybıl szerezzen arra pénzt, hogy az öltözı tervei 
elkészüljenek.  
 
Szabó Attila képviselı: úgy gondolom, hogy elvi hozzájárulást lehet adni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az I. 
határozati javaslat elfogadását. 
 

164/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 4019/1-2 hrsz-ú 

Sportpálya tulajdonosa elviekben egyetért azzal, hogy a Ferihegy Sportakadémia 
Vecsés Kft. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
alapján pályázat keretén belül új öltözı tervezésére pályázatot nyújtson be. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezıt értesítse döntésérıl. 
 

Határid ı: azonnal;  
a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 2 napon belül. 

   
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

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

165/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 0184/2 hrsz-ú terület 

tulajdonosa elviekben egyetért azzal, hogy amennyiben a szakhatósági engedélyek 
lehetıvé teszik, a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázat keretében a 0184/2 
hrsz-ú területen földes labdarúgópályát alakítson ki. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezıt értesítse döntésérıl. 
 

Határid ı: azonnal;  
a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 2 napon belül. 
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Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. Napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Mővelıdési Ház által benyújtandó pályázat támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: anyagi támogatás a pályázathoz az Önkormányzat részérıl nem 
szükséges, a projekt 100 % támogatottságú, de az intézmény nem tud pályázni, csak az 
Önkormányzat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

166/2012. (VI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a József Attila Mővelıdési Házzal a „TÁMOP-3.2.12_12/1/KMR” felhívásra 
„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” címmel. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat határidıben 

történı elkészíttetésérıl és benyújtásáról. 
 

Határid ı: azonnal, a pályázat benyújtására: 2012. június 30. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

167/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2012. évi I. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

168/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Egészségügyéért 
Közalapítvány 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
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169/2012. (VI.26.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

170/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

171/2012. (VI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Halmy téren van három kiszáradt, magas, vastag 
nyárfa, ami veszélyes. Van-e mód, hogy ezek kivágják, mielıtt bármi problémát okoz? Azt is 
szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan lehetıség, hogy valaki a fáért cserébe vállalja a 
kivágását és elszállítását? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a problémát ismerjük, már megrendeltük a fakivágást a 
VETÜSZ Kft-nél, ami hamarosan megvalósul. A kivágott faanyag a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz kerül, akik továbbítják a rászoruló családoknak. 
 
 
25. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérem képviselıtársaimat, hogy akinek közérdekő 
bejelentése van, az ismertesse. 
 
Nincs közérdekő bejelentés. 
 
 
26. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a munkarend szerint haladunk tovább. A következı rendes 
képviselı-testületi ülés július 24-én lesz megtartva, de várható rendkívüli ülés is. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Vighné Bárány Tímea 


