
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 13/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. május 22-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettekkel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Frühwirthné Halász Melinda 
NNÖK elnökhelyettes, Kecskeméti Róbert szakértı,  Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztályvezetı, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. 
ügyvezetı igazgató, Gyurákiné Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvő Általános Iskola igazgató, Kis Tóth János József Attila Mővelıdési Ház igazgató, 
Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató fıorvos, Berényi Mária fıépítész, 
Szmodics Róbert Monori Rendırkapitányság vezetı, Pallaga Norbert Vecsési Rendırırs 
parancsnok, Elekes Mária belsı ellenır, Budai Éva C.C. Audit Független Könyvvizsgáló Kft., 
Sárdy Károly Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft. gazdasági igazgató, Bugyi 
Sándorné VETÜSZ Kft. könyvelı, Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgató 
 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: köszöntöm a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettes 
asszonyát, Frühwirthné Halász Melindát, a Monori Rendırkapitányság vezetıjét, Szmodics 
Róbertet, a Vecsési Rendırırs parancsnokát, Pallaga Norbertet, a Dél-Pest Megyei 
Víziközmő Szolgáltató Kft. gazdasági igazgatóját, Sárdi Károlyt, a C.C. Audit Könyvvizsgáló 
Kft. munkatársát, Budai Évát, a VETÜSZ Kft. könyvelıjét, Bugyi Sándornét, ügyvezetı 
igazgatóját, Rácz Gábort, a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı 
igazgatóját, Harazin Istvánt, a megjelent intézményvezetıket, kollégákat és a képviselı-
testület tagjait. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 9 fı 
jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. Dr. Gerencsér Balázs jelezte, hogy nem tud 
részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft.-ben lévı önkormányzati 
üzletrész értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
A Képviselık száma 10 fı, Czibolya Zoltán képviselı úr megérkezett. 
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Javaslat a Vecsés, Deák Ferenc u. 52. sz. alatti 4353/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú lakás 
melléképületének bontására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

118/2012. (V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
elıterjesztéseket felveszi napirendjei közé. 
 
Javaslat a Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft-ben lévı önkormányzati 
üzletrész értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a Vecsés, Deák Ferenc u. 52. sz. alatti 4353/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú lakás 
melléképületének bontására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

119/2012. (V.22.) 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: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2011. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének zárszámadásáról szóló …/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett 
ellenırzések tapasztalatairól 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011. évi belsı ellenıri jelentése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft.-ben lévı önkormányzati 
üzletrész értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítását megalapozó településfejlesztési döntésre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11.Napirendi pont: 
Tájékoztató a fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 57/2012. (III.27.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 5-8. 
évfolyamán bıvített nyelvoktató kisebbségi oktatás bevezetésének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásához 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat közmőfejlesztési hozzájárulási díj emelésére és részletfizetésre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Sportkoncepciójának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke  
 
20.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Deák Ferenc u. 52. sz. alatti 4353/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú lakás 
melléképületének bontására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsıde fennmaradó eszközeinek beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Városközpont beruházás mondhatni második üteme is lassan 
befejezéshez közeledik. A piactér kivitelezési munkálatai befejezıdtek és megkezdıdött a 
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munkaterület átvétele. A bölcsıde építése jó ütemben halad, jelenleg a tetıszerkezetet 
ácsolják. Elmondhatjuk, hogy május hónap az útépítések idıszaka volt. A pályázati 
támogatásból épülı utcák mellett - amelyeknek a mőszaki átadás elıtti bejárása zajlik - 
végleges burkolatot kapott a Wesselényi utca és a Külsı Gyáli utca is, ezeket az utcákat saját 
erıbıl építettük meg.  
Május 3-án a Magyar Közút Zrt-nél a 4602 jelő út felújításának II. számú tervzsőrije zajlott, 
arról tájékoztattak, hogy a beruházás az idén nem valósul meg. Május 14-én a körforgalomnál 
idıszakos bejárást tartottunk. A KTI jelzett néhány, apró felületi hibát, ezek nem okoznak 
problémát, a kivitelezı június 30-ig kijavítja. Az Üzemeltetési és a Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje és a Gazdasági Bizottság elnöke megkezdték az intézményi bejárásokat, 
hogy a nyári legsürgısebb karbantartási munkálatokat felmérjék. Május 14-én a KIM és a 
Pest Megyei Kormányhivatal illetékesei a kormányablakok elhelyezésének lehetséges 
helyszíneit tanulmányozták városunkban. Május 17-én a Pro Régió Ügynökség munkatársai 
helyszíni bejárást tartottak, megnézték a Városközpont munkaterületét, illetve a pénzügyi, 
mőszaki és közbeszerzési dokumentumokba kívántak betekinteni.  
A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium vezetése valamint a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai folyamatosan készítik elı és írják át az intézmény alapdokumentumait, hiszen 
jogi értelemben egy teljesen új intézményt alapítunk, mely a római katolikus egyház 
fenntartásában fog mőködni. A város vezetése pedig a Váci Egyházmegyével kötendı 
együttmőködési megállapodást készíti elı. Emiatt rendkívüli testületi ülést is össze kell 
hívjunk. Igyekeznünk kell, mivel a szükséges dokumentációt május 31-ig be kell adnunk a 
Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Május elején az iskola újabb felmérést végzett mind a 
szülık, mind a pedagógusok, mind pedig az ott dolgozók körében. A szándéknyilatkozatok 
kitöltése után kiderült, hogy a szülık és a pedagógusok 95 %-a egyetért azzal, hogy a római 
katolikus egyház legyen az iskola új fenntartója. A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvő Általános Iskola fenntartásáról a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata nem kíván gondoskodni, legalább is a május 12-i közgyőlésük határozata 
alapján. Tudni kell, hogy egyetlen „új” intézmény fenntartását sem kívánták átvenni. 
A GYÁVIV Kft. jogutódja a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft. ügyvezetése 2012. 
május 10-én taggyőlést hívott össze, ahol döntés született a Kft. Zrt-vé alakításáról. 
Emlékeztetıként néhány szó a korábbi történésekrıl. Április 12-i taggyőlésen a GYÁVIV Kft. 
hat partnerönkormányzatnak üzletrészt adott el, ezzel kibıvült a Kft. tulajdonosi köre, és a 
taggyőlés döntött a Kft. nevének megváltoztatásáról is. Akkor az új neve: Dél-Pest Megyei 
Víziközmő Szolgáltató Kft. lett, és most ez a cég alakul át zártkörő részvénytársasággá.  
Szeretném kiemelni, hogy ezek a változások a cégünk további mőködését, mondhatni 
továbbélését biztosítják, ugyanis az új víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény értelmében 
jövı évtıl már csak olyan szolgáltatók maradhatnak a piacon (állami, illetve önkormányzati 
tulajdonban), akik legalább 150.000 felhasználói egyenértékkel rendelkeznek. A most 
összefogó önkormányzatok az egykori GYÁVIV bázisára építve új szolgáltató céget hoztak 
létre, gondolva arra, hogy sokkal elınyösebb egy „saját” önkormányzati tulajdonú céggel a 
szolgáltatást elvégeztetni, sem mint egy állami regionális szolgáltatóval. Ezzel a lépéssel 
várhatóan megmarad a szolgáltatás eddigi színvonala, és nem utolsósorban megmaradnak a 
munkahelyek is. 
Április 20–május 6. között lebonyolításra került a X. Vecsési Tavaszi Fesztivál. Ebben az 
évben családi rendezvényekkel kívántuk bıvíteni az eseményt, ennek keretében a Bálint 
Ágnes Emlékháznál is rendezvények zajlottak. Úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel 
tisztelettel adóztunk Bálint Ágnes hagyatéka elıtt, és megtettük az elsı lépést egy késıbbi, 
reményeink szerint országos hírő mesefesztivál megszervezése felé. A fesztiválon részt vett 
az erdélyi testvértelepülésünk delegációja is, Gábor László polgármester úr vezetésével. 
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Köszönettel tartozunk az Orbán Balázs Erdélyi Kör, illetve ennek alelnökének, Szalontai 
Jánosnak munkájáért, valamint a Bálint-Sárváry család közremőködéséért.  
A rendezvény Petrás Mária moldvai csángó ének- és keramikus mővész kiállításával 
kezdıdött. A városi Önkormányzat a mővésznıtıl két kerámiát is vásárolt 80.000,- Ft 
értékben. Április 27-én a Halmi Telepi Általános Iskola diákjai a Kecskefülő Király címő 
mesejátékot mutatták be. Május 17-én került megrendezésre a Honismereti Kör szervezésében 
a honismereti vetélkedı, melyen a vecsési iskolák csapatai mérték össze tudásukat. Május 18-
án a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Színe-Java színjátszó csoportjának elıadásában 
bemutatásra került Lázár Ervin: Bogármese címő darabja. 
20 éves a Petıfi Sándor Általános Iskola testvérkapcsolata a moersi középiskolával. Május 
20-án 30 német diák érkezett Vecsésre, akik a Petıfis gyerekeknél vendégeskednek ezen a 
héten. 
 
Szabó Attila képviselı: május 19-én a Kombi Expressz Kft., aki egyébként komoly 
adófizetıje a városnak, teljesen ingyenes gyermeknapot szervezett. Nagyon jól sikerült, közel 
1000 gyermek látogatta meg a rendezvényt, a rendırségen és a tőzoltóságon kívül több civil 
szervezet is képviseltette magát. Sajnos a város vezetése részérıl nem volt jelen senki sem.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az elmúlt hétvégén került megrendezésre a régi hangszeres 
zenészek találkozója a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A három napos 
rendezvényre az ország 20 településérıl érkeztek részt vevık. Május 12-én, szombaton volt a 
gálaest, vasárnap pedig mise a templomban. Köszönetet szeretnék mondani dr. Lugosi Mária 
képviselı asszonynak, aki a fıszervezıje volt a találkozónak.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: én is köszönetet szeretnék mondani azoknak a 
képviselıtársaknak és vecsési lakosoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

120/2012. (V.22.) 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 írásban kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

121/2012. (V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 



 7 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Röviden elemeztük a beszámolót, a jellemzı 
problémák, mint például a Market Centrál problémája ugyanúgy jelen vannak, erre ugye az 
elızı testületi ülésen a kapitány úrtól ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy megoldást 
fognak találni rá. A vecsési rendırırs az ország egyik legnagyobb ügyiratszámmal dolgozó 
rendırırse, hihetetlenül leterheltek. Úgy gondolom ehhez képest nagyon jó beszámolót 
kaptunk kézhez. Elmondhatjuk, hogy Vecsésen a közbiztonság nagyon jó. Bizottság nevében 
is szeretnék további jó egészséget kívánni a munkájukhoz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

122/2012. (V.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırırs 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2011. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: tavaly rengeteg problémánk volt az intézmények bejárásával 
kapcsolatban a hatósági engedélyeztetésekkel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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123/2012. (V.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének zárszámadásáról szóló …/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotására 
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. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság részleteiben tárgyalta a 
2011. évi zárszámadást. A 2011. évi költségvetésünk elkészítésénél ahhoz, hogy a bevételi és 
a kiadási oldalainkat egyensúlyba tudjuk hozni 400 milliós pénzmaradványt terveztünk be. Ez 
kicsit merésznek tőnt, de a hivatal által elırevetített dolgok azt biztosíthatták, hogy ez 
teljesülni fog.  A zárszámadás fıösszege 815 millió forint, ebbıl feladattal terhelt része 710 
millió forintos összeg, ebbe bele kellett vennünk a 400 milliós pénzmaradványt, amit a 2011. 
évi költségvetésünkbe beterveztünk. Azt gondolom, hogy ez hatalmas nagy eredmény, hogy 
egyrészt a 400 milliós pénzmaradvány, amit beterveztünk, teljesült, másrészt ezen felül 
körülbelül 100 millió forint plusszal tudunk számolni. Ebbıl a 100 millió forintból azokat a 
legfontosabb dolgokat próbáltuk meg megoldani, ami a 2012. évi költségvetésünk 
elkészítésekor kimaradtak. Így a civil szervezetek ugyanazt a támogatást megkaphatják 2012-
ben, mint amit kaptak 2011-ben, ez körülbelül, 6 millió forintot jelent. Az intézményi 
bejárásnál felmért, akkut problémák megoldása, a vis maior keretet 30 millió forinttal 
töltöttük fel. A szakorvosi rendelıintézet részére 14 millió forintos forrást tudunk biztosítani 
ebbıl. Az általános tartalékalapra 25 millió forintot, a zöld területekre, utakra, tehát a 
városrendezésre további 15 millió forintot tudunk biztosítani. Volt egy 6,5 millió forintos 
tétel, a piactéren levı ingatlan megvásárlására vettük el az útépítésbıl, ezt vissza kell 
csoportosítanunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk 2011-ben. Itt szeretném 
megköszönni a hivatal munkáját a zárszámadás elkészítéséhez.  
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Budai Évát a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
munkatársát, kívánja-e kiegészíteni az írásban megküldött független könyvvizsgálói 
véleményt? 
 
Budai Éva C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.: nem kívánom, a beszámoló a valós és hő képet 
tükrözte, a zárszámadást elfogadásra ajánlottuk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének zárszámadásáról.  
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

16/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. 
(VIII.8.) rendelet módosításáról.  
 
 
(9 igen szavazat, 1 nem szavazat) 
 
 
7.Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett 
ellenırzések tapasztalatairól 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a tájékoztatót 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta a tájékoztatót 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

124/2012. (V.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı 
2011. évi belsı ellenırzésre vonatkozó éves ellenırzési jelentést tudomásul veszi. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011. évi belsı ellenıri jelentése 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

125/2012. (V.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített, a határozat mellékletét képezı 2011. évi 
belsı ellenırzésre vonatkozó éves ellenırzési jelentést tudomásul veszi. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9.Napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft.-ben lévı önkormányzati 
üzletrész értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” változatát a Képviselı-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

126/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megye 

Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft-ben lévı üzletrészét névértéken, 
1.000.000,- Ft összegő vételáron értékesíti a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara részére. 

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

értesítse a Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft. ügyvezetıjét és a 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnökét.  

 
Határid ı: azonnal, értesítésre: a döntést követı 8 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítását megalapozó településfejlesztési döntésre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, két határozati javaslatot tartalmaz, mindkét határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elsı határozati javaslatban településfejlesztési döntést hozunk, 
amely lehetıvé teszi a késıbbi lépéseket, a második határozati javaslat szabályozási terv 
megrendelésérıl szól. Szavazásra teszem fel a I. határozati javaslat elfogadását. 
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127/2012. (V.22.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított, 

154/2006.(IX. 19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének 
módosításáról az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 

 
Vecsés Város településszerkezeti tervének TSZ-1 rajzszámú Településszerkezeti és 
terület-felhasználási terve úgy módosul, hogy az Almáskert út – tervezett alacskai út 
mellett a hatályos tervekben K-B jelő, 0196/16 hrsz-ú korábbi bányaterület 
területfelhasználása Gksz jelő kereskedelmi-szolgáltató területre módosuljon. Ennek 
kapcsán meg kell vizsgálni a tervezett Alacskai út nyomvonalának lehetséges 
változatait is. 

 
2. Finanszírozó: Bádiprodukt Kft. 
 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a kérelmezıvel, mint beruházóval kötendı 

településrendezési szerzıdésben rögzíteni szükséges, hogy a beruházó által tervezett 
beruházással járó összes közvetlen és járulékos költség a kérelmezıt, mint beruházót 
terheli. 

 
4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglaltak 

alapján a kérelmezıvel, mint beruházóval a településrendezési szerzıdést az 
Önkormányzat nevében kösse meg. 

 
5. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti terület 

vonatkozásában a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV. 18.) 
Kormány rendelet alapján kezdeményezzen területrendezési hatósági eljárást az 
állami fıépítésznél.  

 
6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

Határid ı: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követı 15 napon belül, a 
szerzıdés megkötésére: a döntést követı 60 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

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

128/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 18/2006.(IX.28.) rendeletét 
módosítani kívánja a Külsı Gyáli út, a 0219, a 0221 és a 4231 helyrajzi számú utak 
által határolt gazdasági területre vonatkozóan és a terv egyeztetési eljárását 
megindítja.  
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A tervkészítés célja: a Külsı Gyáli út mellett elıirányzott Gksz jelő kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági terület I. ütemének szabályozása. 

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a tervezési költségek 50%-át, bruttó 1.136.500,- 

Ft összeget az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3.2. melléklet 2.9.1. során 
lévı „Általános tartalékalap” el ıirányzat terhére biztosítja. A tervezési költség 
fennmaradó 50%-át Dunszt Péter egyéni vállalkozó fizeti. 

 
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési vállalkozási 

szerzıdést az Önkormányzat nevében írja alá. 
 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
5. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, 

a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül, a rendelet 
módosítása: a Képviselı-testület szeptember havi ülése (II. negyedévi 
módosítás) 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11.Napirendi pont: 
Tájékoztató a fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a 
tájékoztatót és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a tájékoztatót 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Berényi Mária fıépítészt, hogy az írott anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? 
 
Berényi Mária fıépítész: nem kívánom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: úgy érzem, hogy minıségi változást sikerült elérnünk a fıépítészi 
poszton. A fıépítész asszonnyal heti szinten konzultálunk, minden szerdán délelıtt 
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megtalálható a hivatalban. Megfelelıen elıkészített elıterjesztéseket kapunk a fıépítész 
asszonytól. Köszönöm az eddigi munkáját. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

129/2012. (V.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı, a 
fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerinti 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számának 
meghatározásáról szóló 57/2012. (III.27.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, korábban már hozott egy határozatot a képviselı-testület a 2012/2013. évi elsı 
osztályok indításáról, de a beiratkozások tükrében szükséges felülvizsgálni. A Halmi Telepi és 
a Grassalkovich Antal Általános Iskolába nagyon sok gyerek jelentkezett. Ennek alapján 
indítanánk a Halmi Telepi Általános Iskolában két elsı osztályt, a Grassalkovich Antal 
Általános Iskolában pedig 3 elsı osztályt. A bizottság az I. és a II. határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnökhelyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az Oktatási Bizottsági ülésen kértem, hogy az Andrássy Gyula 
Általános Iskolában is adjuk meg ezt a lehetıséget.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: ezzel kapcsolatosan hozott egy határozatot a 
bizottság, ugyanis tavaly sokan jelentkeztek az Andrássy iskola elsı osztályába, ott nem 
engedtük meg a három osztály indítását, csak kettıt. Szeretnénk a hivatalt arra kérni, hogy 
vizsgálja felül ezt a döntésünket, hogy ha az iskola kéri, szükségessé válik, akkor ott is 
bonthassák a két második osztályt.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: tudjuk, hogy az intézményfenntartás szakmai része január 1-tıl 
már nem az önkormányzaté, ha kötelezettséget vállalunk, akkor azt az idei 4 hónapra 
vállaljuk. Lehetséges, hogy egy tanévre szól majd, de mondhatja a Kormányhivatal, hogy a 
következı évben összevonja az osztályokat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
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130/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 57/2012. 

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

 
 „Halmi Telepi Általános Iskola: összesen 10 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 7.1 számú melléklet 3.7 „Felmentések, 
végkielégítések egyéb 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) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

131/2012. (V.22.) határozat 
 
1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 57/2012. 

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

 
 „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola:  
        összesen 16 iskolai osztály, 
                   ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma 
        a 28/2008. (II.26.) határozat függvényében: 3 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 7.1 számú melléklet 3.7 „Felmentések, 
végkielégítések egyéb tartalék” sor terhére 535.043,-Ft erejéig biztosítja. 
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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) 
 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 5-8. 
évfolyamán bıvített nyelvoktató kisebbségi oktatás bevezetésének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúan egyetért a határozati javaslattal, amely arról szól, hogy bevezetésre kerül 
folytatásaként az 1-4. osztályig tartó két tannyelvő oktatásnak 5-8. évfolyamig a bıvített 
nyelvoktató kisebbségi oktatás. A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnökhelyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

132/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch intézményben a bıvített nyelvoktató 
kisebbségi oktatás bevezetésre kerüljön - a kétnyelvő kisebbségi oktatás 
folytatásaként - a 2012/2013. tanévtıl kezdıdıen az 5. évfolyamon, ezt követıen 
felmenı rendszerben a 8. évfolyam végéig. 

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

LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdése és a 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 
– Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch határozat mellékletét képezı, a 
képviselı-testület 56/2012. (III.27.) határozata alapján átdolgozott és egységes 
szerkezetbe foglalt, a 2012/2013. tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pegadógiai 
Programját és ezzel egyidejőleg a 222/2011. (IX.13.) határozat 1. pontját visszavonja. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az 1. pontban foglalt 

döntés alapján az intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetben a képviselı-testület elé történı terjesztésérıl fenntartói jóváhagyásra. 

 
Határid ı: azonnal;  
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az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül;  
a 3. pontban meghatározott napirend képviselı-testület elé terjesztésére: 
2012. június 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság szintén megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

133/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Bizottság és a 

Sport Bizottság együttes javaslatára úgy dönt, hogy a 2011/2012. tanév iskolák 
közötti sportversenyeinek lebonyolításáért az intézményeknek a testnevelı tanárok 
jutalmazására az alábbi - a munkáltatót terhelı járulékokkal is tartalmazó - 
összeget biztosítja:  

 
Grassalkovich A. Általános Iskola testnevelı tanárai részére: bruttó 120.000 Ft 
Gróf Andrássy Gy. Általános Iskola testnevelı tanárai részére:bruttó 120.000 Ft 
Petıfi Sándor Általános Iskola testnevelı tanárai részére: bruttó 120.000 Ft 
Halmi Telepi Általános Iskola testnevelı tanárai részére: bruttó 120.000 Ft 
 

2. Ezen a jogcímen a jutalmak elosztására és kifizetésére az intézményvezetıje, mint a 
munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. 

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

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.5. sora tartalmazza. 
 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 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 II. negyedévi  módosításakor  
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Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásához 
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, 6 
igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, azzal a 
megjegyzéssel, hogy szeretnénk, ha a VETÜSZ Kft-nek több munkája akadna a jövıben.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

134/2012. (V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolóját 

180.114.000,- Ft mérleg-fıösszeggel 
78.328.000,- Ft saját tıkével 
-6.897.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

A mérleg szerinti eredményt eredmény korlátlan ideig elhatárolja. 
 
Határid ı: azonnal, 

a VETÜSZ Kft. jogi képviselıjének értesítésére: a döntést 
követı 3 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 6 
igen 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a GYÁVIV Kft. 
mérlegbeszámolóját. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a kiegészítéssel együtt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a I. határozati javaslat elfogadását. 
 

135/2012. (V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a GYÁVIV Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

136/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Dél-Pest 

Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft. átalakuljon zártkörően mőködı 
részvénytársasággá. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 

képezı Alapszabályt az Önkormányzat nevében írja alá. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásához 
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. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

137/2012. (V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı – testülete a Vecsés Városközpont – fejlesztı 
Projekt Non-profit Kft 2011. évi mérlegbeszámolóját 

• 5.240 eFt mérlegfıösszeggel 
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•   696 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi. 

Határid ı: 2012. május 31. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba, polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat közmőfejlesztési hozzájárulási díj emelésére és részletfizetésre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
A Képviselık száma 9 fı, Saska Istvánné kiment az ülésrıl. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Annak idején elıször 50 ezer forintról 75 ezer 
forintra emeltük a hozzájárulási díjat, most 120 ezer forintban határoztuk meg, és a 
kérelmezık részére 1 éves futamidejő részletfizetési lehetıséget biztosítva havi 10.000,- Ft 
összeggel.  
 
A Képviselık száma 10 fı, Saska Istvánné visszajött a terembe. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

138/2012. (V.22.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 1-

tıl a közmőfejlesztés hozzájárulási díját 120.000,- Ft-ban határozza meg, és a 
kérelmezık részére 1 éves futamidejő részletfizetési lehetıséget biztosít havi 10.000,- 
Ft összeggel. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a közmőfejlesztési hozzájárulás részletekben történı kiegyenlítésérıl szóló 
megállapodások aláírására. 

 
 

Határid ı: folyamatos 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
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(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
19.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Sportkoncepciójának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke  
 
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 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Városunkban még nem volt és nem is készült 
sportkoncepció, törvényi kötelezettség megalkotni minden városnak a koncepcióját. Azért 
kell, mert ha a város pályázni szeretne a sport területén bármilyen pályázatra, akkor a 
Képviselı-testület által elfogadott, érvényes sportkoncepció kell. A kötelezettség mellett 
szerintem ez sokkal tovább mutat. A koncepció az nem más, mint szükségletek, feladatok, 
elvek, irányok meghatározása, s a rendelkezésre álló feltételek segítségével fejlesztések 
indulhatnak el, amin keresztül eredményeket tudunk elérni a sport területén. Vecsés Város 
Önkormányzat Sportkoncepciójának fıbb célja, hogy meghatározza a fejlesztési irányokat, 
rövid és hosszú távú feladatainkat, terveinket, melynek során a város sportjában rejlı értékek 
megırizhetık, gazdagíthatók és a város lakosságának mind szélesebb köre számára lehetıvé 
válhat az egészséges, mozgás gazdag életmód. A koncepció fıbb területei: általános elemzés, 
SWOT analízis, erısségek, gyengeségek, lehetıségek, veszélyek Vecsés sportéletében; iskolai 
testnevelés, óvodák, iskolák; versenysport, élsport, egyesületek szakosztályok; utánpótlás-
nevelés, ami kiemelten fontos a város számára. Szabadidısport, rekreációs tevékenység, 
fogyatékkal élık sportja, Városi Sportkomplexum megalkotása, megtervezése egyik alapköve 
a sportkoncepciónak; a sport támogatási rendszere, a sport jutalmazási rendszere, 
sportigazgatás, a kommunikáció a sport területén. Tudjuk jól, hogy a sport nem egy olyan 
terület, ami pénzt termel, hanem visz, a sport mozgatórugója a pénz, de szerintem hosszú 
távon kifizetıdik. Úgy gondolom, hogy ha a jövıben ki tudjuk használni az adódó támogatási 
rendszereket, akkor szép eredményeket tudunk elérni a sport területén. Ehhez kell egy olyan 
csapat, amely elkötelezett a sport területén. Nagyon örülök annak, hogy a mostani testület, 
sportbarát testület és nagyon fontos számára városunk sportja. Szeretném megköszönni 
minden sportbarát segítségét, aki részt vett a koncepció elkészítésében. 
 
Pável Béla alpolgármester: tisztelettel kérdezném a Sport Bizottság elnökét, hogy a 
sportcsarnok megépítése szerepel-e ilyen súllyal a koncepcióban? 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a sportcsarnok egy alapköve a koncepciónak, nagyon 
fontos és döntésünk is van, hogy szeretnénk megépíteni és megtalálni azt a területet, ahol ezt 
meg lehet valósítani. Több lehetıséget megvizsgáltunk már, folyamatban van a megfelelı 
helyszín keresése. Ha megtaláltuk, arra fogunk törekedni, hogy legyen egy építési 
engedélyünk arra az esetre, hogyha bármilyen pályázat adódik, akkor tudjunk rá pályázni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

139/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képezı Vecsés Város Sportkoncepcióját a 2012-2016. évekre vonatkozóan 
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- az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - 
jóváhagyja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a koncepció 

függelékeinek folyamatos aktualizálásáról. 
 
Határid ı: azonnal; a függelékek aktualizálása: folyamatos 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
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 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Egy nagyon alapos és mindenre kiterjedı 
beszámolót kaptunk, köszönjük szépen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az aljegyzı asszony koordinálásával az Igazgatási Osztály 
munkatársai, a Gyámhivatal munkatársai és a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai készítették el az anyagot. Nagyon érdekes adatok vannak az anyagban, 
mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

140/2012. (V.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról és értesítse a döntésrıl a 
Gyámhivatal, a Semmelweis Bölcsıde és a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıit. 

 
Határid ı: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 30 napon belül 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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21.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Deák Ferenc u. 52. sz. alatti 4353/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú lakás 
melléképületének bontására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
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. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

141/2012. (V.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Deák F. u. 52. 

sz. (4353/2 hrsz.) alatti, Vecsés Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlan 
melléképületét élet- és balesetveszély miatt lebontja.  

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

Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával intézkedjen a bontásról. 
 

Határid ı: azonnal; 
a bontás elvégzésének megkezdésére 8 napon belül 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy mikor történik 
valamilyen érdemi lépés az ügyben, hogy a szelektív hulladékgyőjtı szigetek teljes 
felszámolásra kerüljenek?  
Másik kérdésem, hogy ki az Aulich u. 23. számú ingatlannak a tulajdonosa? Gyönyörő ház áll 
az udvaron, de borzalmas az udvara, tele van szeméttel. Fel kellene szólítani a tulajdonost, 
hogy tegye rendbe. 
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: május utolsó vasárnapja a Hısök Napja. Sok 
szeretettel meghívunk mindenkit a Róder Imre Cserkészcsapat szervezésében, az I. 
világháborús emlékmőnél tartandó megemlékezésre.  
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Szlahó Csaba polgármester: június 14-én lesz a Városi Ünnepség. Az Ó-plébánia 50 éves 
jubileumot ül június 3-án, ez alkalomból a püspök atya fog szentmisét celebrálni.  
Itt szeretném bejelenteni, hogy nem kaptam meghívót a Combi Expressz által tartott 
gyermeknapra, ennek ellenére gyermekeim ott voltak.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: június 4-én lesz a Trianoni Emléknap, helyszíne a Trianoni 
Emlékmő.  
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Petıfi Sándor Általános Iskola fenntartói ügyében jövı héten, 
május 29-én, 15:30 rendkívüli testületi ülés lesz. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a júniusi testületi ülés idıpontját a jövı heti rendkívüli testületi 
ülésen egyeztetjük. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


