
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 1/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. január 17-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc 
képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Orbán Erika Üzemeltetési Osztály 
vezetıje, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Hanek Gábor szakértı, 
Kecskeméti Róbert szakértı, Rácz Gábor, VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatója, Pap Bernadett 
Kolping Támogató Szolgálat vezetıje, Lics Zoltán Régió 2007. Kft. ügyvezetı igazgatója 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl mind a 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület 
határozatképes. Dr. Gerencsér Balázs jelezte, hogy késni fog. A Képviselı-testület ülését 
megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2012.évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Javaslat a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

1/2012. (I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a következı 
elıterjesztéseket felveszi napirendjei közé: 
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Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2012.évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Javaslat a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 

Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
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 szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének  ../2012.(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.08.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítás szerzıdésének meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 636 út szélesítéséhez 017/27 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Pap Bernadett szolgálatvezetı 
15. napirendi pont: 
A hulladékgazdálkodás jövıje Vecsésen és a régióban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2012.évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
18. napirendi pont: 
Javaslat a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
22. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgató 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
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2/2012. (I.17.) 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 szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének  ../2012.(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.08.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítás szerzıdésének meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 636 út szélesítéséhez 017/27 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Pap Bernadett szolgálatvezetı 
15. napirendi pont: 
A hulladékgazdálkodás jövıje Vecsésen és a régióban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2012.évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
18. napirendi pont: 
Javaslat a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
22. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgató 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: A városközpont pályázat fontosabb eseményeirıl szeretnék 
tájékoztatást adni. Decemberben világossá vált, hogy a konzorcium nem folytathatja 
semmilyen formában sem a munkát, a szerzıdéstıl el kellett álljunk. Ezek után az 
elszámolásra kellett a hangsúlyt fektetni, amely sikeres volt, a mőszaki egyeztetés és a 
pénzügyi egyeztetések következtében végül 45 millió forint nettót fizettünk a nettó 122 millió 
elvégzett és elismert, de ki nem fizetett munkák helyett. Még decemberben elkészült egy 
mőszaki szakértıi vélemény, amely az épület állagmegóvásáról és a kármentesítésrıl szól, 
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illetve folyamatban van egy árazatlan mőszaki költségvetés elkészítése, ami alapja lesz annak 
a mőszaki terv dokumentációnak, ami az új eljárást fogja megalapozni. Január 6-án átvettük a 
munkaterületet. A továbblépésnek két alapvetı iránya van, az egyik az állagmegóvás, ezzel 
kapcsolatosan feladatunk az ırzés, az épület ideiglenes főtése, illetve a külsı nyílászárók 
fóliázása, a kárenyhítési feladatok sürgıs elvégzése. A végleges külsı nyílászárók 
megrendelése, a tetıszerkezet megerısítése, a végleges főtés beindítása és a csapadékvíz-
elvezetés.  
 
A képviselık száma 11 fı, dr. Gerencsér Balázs megérkezett. 
 
Tehát a kárenyhítés mielıbbi elkezdése a feladatunk, ezzel kapcsolatosan tárgyalások folynak. 
Szeretnénk ennek a jogi formáját is megtalálni. A második fázis az új közbeszerzési eljárás 
kiírása a maradék kivitelezési munkákra. 2011. január 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztályán voltam bent, dr. Homolya Róbertnél, akinek 
elmondtam a helyzetünket, segítséget kérve ezek megoldására.  
A piactér munkálatai december elején felfüggesztésre kerültek, hiszen az idıjárásra való 
tekintettel nem lehetett folytatni a munkát. A HÉROSZ csıdeljárása miatt a piactér beruházás 
véghatáridejét is módosítanunk kellett, mivel január 6-ig hivatalosan nem is mehettünk az 
épület kivitelezıje által elfoglalt munkaterületre. A határidı módosítást már jóvá is hagyták 
május 31-ig. 
A Semmelweis Bölcsıde építéséhez kapcsolódóan a gyıztes kivitelezıvel augusztus 8-án 
kötöttük meg a szerzıdést, január 2-án sor került a munkaterület átadás-átvételére. A 
bölcsıdések még december folyamán átköltöztek a Tündérkert Óvodába. A bontási 
munkálatok hamarosan befejezıdnek. Az útépítési pályázatunk elıkészítés alatt van, a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás végéhez közeledik. Jelenleg a beérkezett 
pályázatok értékelése folyik.  
A 120 kV távvezetékek elhelyezésének ügyében még nincs megegyezés. December 23-án 
Kovács Zoltán hálózatfejlesztési osztályvezetı úr arról tájékoztatott, hogy a BA Zrt. nem 
hajlandó részt vállalni a kábelfektetés miatt felmerülı többletköltségekbıl, így most az 
ELMŐ is mérlegeli a lehetıségeit. 
Az államigazgatás átszervezése, a kormányhivatalok és járási kormányhivatalok kialakítása a 
mai ülésen napirend, ezért nem is akarok itt sokat beszélni róla. Elızetesen csak annyit, hogy 
ebben az ügyben már múlt héten, január 12-én jegyzı asszonnyal bent jártunk a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumban. Január 11-én jelent meg a vitaanyag, amely a járási 
kormányhivatalok kialakításáról szól, ez teljesen véletlenül alakult így, tájékoztatáskérés 
végett szerettünk volna a minisztériumba bemenni, de így legalább már a véleményünket is el 
tudtuk mondani az anyagról.  
A BA Zrt. illetékesei tájékoztattak bennünket arról, hogy az elsı 10.000m2-es csarnok 
megkapta az építési engedélyt, várhatóan egy hónapon belül lezárul a közbeszerzés és 
megindulhat a kivitelezés. Az ABLON Kft. ügyvezetıje is megkeresett az ügyben, melyet 
már a képviselı-testület is tárgyalt, mely szerint egy szerelıcsarnokot szeretnének Vecsésre 
telepíteni. Ezzel kapcsolatosan történtek változások a korábbi testületi döntéshez képest. Az 
épületek megvalósítási ütemeit cserélnék fel. Tájékoztattak arról, hogy megkötötték a 
szerzıdést és hamarosan szeretnék a szerelıcsarnok építési engedélyezési munkálatait 
megindítani.  
A piac ideiglenes mőködési engedélyét március 21-ig meghosszabbítottuk.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

3/2012. (I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

4/2012. (I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
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. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletét a szociális 
ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı 
díjakról szóló 24/1997. (XII.31.) rendelet módosításáról 
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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 

2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletét a közmőves vízellátás és a 
közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl 
szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997. (XII. 31.) Ök. rendelet 
módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének  ../2012.(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.08.) rendelet módosításáról 
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. 2008 óta nem emelkedett a szemétdíj. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést és szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: fontos kihangsúlyozni, hogy hosszú ideje nem történt emelés. A 
szemétszállítási díj alapvetıen függ egyrészt az üzemanyagáraktól, és tudjuk az elmúlt 
félévben mennyit emelkedett, hát még a három év alatt, gyakorlatilag duplájára emelkedett az 
évek alatt. Ez alaposan próbára teszi a szolgáltatást végzı cég költségvetését és az 
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önkormányzat költségvetését. A díjban továbbra is megjelenik az önkormányzat által nyújtott 
300 forintos kéthavi kompenzáció. A 70 éven felülieknek a szemétszállítás továbbra is 
ingyenes. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

3/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 3/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII. 
08.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen, 1 nem szavazat) 

6. napirendi pont: 
Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására 
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. Az 
„A” változatot javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek, azzal a módosító javaslattal, 
hogy a menetrendnél a 7 órás és a 7 óra 40 perces fordulást cseréljük meg az indulási 
pontokon.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az „A” változatot. A bizottsági 
ülésen a menetrendhez kapcsolódóan az a vélemény alakult ki, hogy a Vagyongazdálkodási 
Osztály és az üzemeltetı cég vezetıje egyeztessen.   
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: a Forgalomtechnikai Bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy forgalomszámlálás készült, tegnap is leellenıriztük, sokkal több gyermeket 
érintene, akkor, hogy ha ezt megfordítanánk. Tehát ha a Pénzügyi Bizottság által javasolt két 
indulási idıpontot megfordítanánk, sokkal több gyermeket hagynánk ott a megállóban.  
 
Lics Zoltán Régió 2007. Kft. ügyvezetı igazgatója: a 7 órás temetıtıl indulással a 
gimnáziumi tanulók pontos beérése biztosított, ha megfordítjuk, akkor másik iskoláknak 
kedvezünk ezzel. Véleményem szerint mindkét menetrendi javaslat jó.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság módosító 
indítványának elfogadását. 

 
5/2012. (I.17.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság 
módosító indítványát – mely a menetrendben az indulási idı módosítására vonatkozik – nem 
fogadta el.  
 
(1 igen szavazat, 10 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

6/2012. (I.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

autóbuszjárat 2012. február 1-tıl a Forgalomtechnikai Munkacsoport 2012. január 4-i 
ülésén jóváhagyott útvonalon közlekedjen a határozat mellékletét képezı menetrend 1-
es változata szerint: 
Munkanapokon 5-5 járat, szombaton 2-2 járat üzemeltetése, amelyhez 1 fı 
gépkocsivezetı      

         alkalmazása és 1 db autóbusz mőködtetése szükséges. 
         Az üzemeltetés költsége havi 1.240.000.-Ft összegő önkormányzati támogatást jelent. 
          
         A jóváhagyott útvonal: 

Market Central – Fı út – Anna utca – Telepi út – Lırinci út – Besztercei utca – 
Damjanich utca –  

Dózsa György út – Budai Nagy Antal utca – Lázár Vilmos utca – Arany János utca – 
Erzsébet tér –  
Toldy F. utca – Zrínyi utca – Szép utca – Ady Endre utca – Iskola utca – Fı út – Üllıi 
utca – Malom   

         utca – Város utca – Fı út - Ecseri utca  - Temetı 
 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. február 1-

tıl  a menetjegy árát 140.-Ft, a kedvezményes bérlet árát 1 098 Ft + 2 Ft biztosítás, a 
teljes árú bérlet árát 2 808 Ft + 2 Ft biztosítás összegben határozza meg. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésrıl 

értesítse a Régió 2007 Kft.-t, mint üzemeltetıt.  
 

Határidı: azonnal; az értesítésre: a döntést követı 5 napon belül 
 
         Felelıs: Szlahó Csaba polgármester   

 
 
(8 igen szavazat, 3 tartózkodás) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
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. 
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7/2012. (I.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ 181/2009. 

(VIII. 31.) határozat 15. pontjával elfogadott és a 256/2009. (XI.17.) határozattal 
módosított Alapító Okiratát 2012. február 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          

            határozat 15. pontjával elfogadott és a 259/2009. (XI.17.) határozattal módosított    
            Alapító Okiratot módosítja a 7/2012. (I.17.)  határozattal   és egységes szerkezetben   
            kiadja a Gondozási Központ, 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 7. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 

      „7.   A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 
       jogok gyakorlója:   Vecsés és környéke idıskorúak nappali    

ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulási Tanács 

A társulás tagjai: 
− Vecsés Város Önkormányzat Képviselı – testülete (gesztor) 
− Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı – testülete  
− Maglód Város Önkormányzat Képviselı – testülete  
− Üllı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
− Ecser Község Önkormányzat Képviselı – testülete” 

c) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont lép: 

  „9.  A költségvetési szerv mőködési köre: Vecsés, Gyömrı, Maglód, Üllı, Ecser  
        közigazgatási  területe”  
 

d) Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
„11. A költségvetési szerv közfeladata:  idıs korúak nappali szociális  ellátása” 
   

e) Az Alapító Okirat 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 

„12.  A költségvetési szerv besorolása: 
 
         Gazdálkodási jogkör:  
        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
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  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 
 

f) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  idısek, fogyatékosok szociális ellátása  
                                                           bentlakás nélkül 
 Szakágazat száma:   881 000 

 
a.)   Alaptevékenysége:   szociális ellátás 

 
                               Szakfeladatok megnevezése, száma: 

881 000   Idıs, fogyatékos bentlakás nélküli szociális     
                ellátásainak komplex támogatása   
881 011   Idısek nappali ellátás 
889 921   Szociális étkeztetés 
889 922   Házi segítségnyújtás 
889 923   Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  

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

 
            b.)   Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

 
            c.)   A költségvetési szerv férıhelyeinek száma: 40 + 20 fı” 

 
Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondatát visszavonja és helyébe az alábbi mondat 
lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2012. február 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. 

 
      Határidı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2012. 02. 29. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 02. 29. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: törvényességi észrevétel érkezett a társulási megállapodásokkal 
kapcsolatosan. Mindhárom elıterjesztésben fel vannak sorolva azok a hibák, melyeket ki 
kellett javítani. Javasoljuk a törvényességi észrevételt elfogadni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

8/2012. (I.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal megállapításaival egyetértve jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás egységes 
szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodását. 
 
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert – mint a Társulási Tanács Elnökét – 
hogy az önkormányzat nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 
 
3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse 
a Pest Megyei Kormányhivatalt. 
 
Határid ı: azonnal,  
a Pest Megyei Kormányhivatal értesítésére: a döntést követı 5. nap 
a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselı-testületi kivonatának 
beérkezését követı 5. nap 
 
Felelıs: Szlahó Csaba               
              polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

9/2012. (I.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal megállapításaival egyetértve jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
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Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátás Mikrotérségi Intézményi 
Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodását. 
 
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert – mint a Társulási Tanács Elnökét – 
hogy az önkormányzat nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 
 
 3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl 
értesítse a Pest Megyei Kormányhivatalt. 
 
Határid ı: azonnal,  
a Pest Megyei Kormányhivatal értesítésére: a döntést követı 5. nap 
a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselı-testületi kivonatának 
beérkezését követı 5. nap 
 
Felelıs: Szlahó Csaba               
              Polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

10/2012. (I.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 
képezı Gyömrı és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási 
Megállapodását. 
 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja 
alá a Társulási Megállapodást. 
 
3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse 
a Gyömrı és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás  
Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét. 
 
Határid ı: azonnal,  
értesítésére: a döntést követı 5. nap 
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a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselı-testületi kivonatának 
beérkezését követı 5. nap 
 
Felelıs: Szlahó Csaba               
              polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállítás szerzıdésének meghosszabbítására 
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. 
 
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. 
 
 

11/2012. (I.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (9) bekezdése alapján az enyhe fokban értelmi 
fogyatékos, óvodás gyermekek és általános iskolai tanulók tanítási napokon a Budapest 
XVIII. kerületi Speciális Oktató Fejlesztı Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe (1181 Budapest, Kondor Béla 
sétány 4. ) történı utaztatását továbbra is a  BUDAZO Utaztatási és Oktatási Kft. végzi 
2012. január 1-tıl 2012. december 31-ig 20.500 Ft + Áfa/nap összegért. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

Vecsés Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletében a BUDAZO 
Utaztatási és Oktatási Kft-vel 20.500 Ft + Áfa/nap összeggel, 183 tanítási napra összesen 
bruttó 4.764. 405 Ft összeget biztosít az enyhe fokban értelmi fogyatékos, óvodás 
gyermekek és általános iskolai tanulók tanítási napokon a Budapest XVIII. kerületi 
Speciális Oktató Fejlesztı Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. ) 
történı utaztatására.  

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban foglalt döntéshez a Vállalkozási Szerzıdést az Önkormányzat nevében 
2012. január 1-tıl december 31-ig terjedı idıre hosszabbítsa meg és írja alá a BUDAZO 
Utaztatási és Oktatási Kft – vel. 

 
Felelıs:      Szlahó Csaba  
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                               polgármester 
 

Határid ı:  -  azonnal 
- a kérelmezı értesítése a döntést követı 8 napon belül  
- a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül 
- a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 636 út szélesítéséhez 017/27 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételére 
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. 
 

12/2012. (I.17.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

földhivatali lejegyzést követıen a Vecsés 017/27 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan tulajdonosa, az ADRIA Bt. által térítésmentesen 
felajánlott 265 m² nagyságú kivett helyi közút megnevezéső ingatlant elfogadja, 
és kéri az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetését. 
 

2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 1.) pont 
szerinti Vecsés 017/27 hrsz-ú ingatlan átvételét követıen a 226/2009. (X.20.) 
határozatát visszavonja és kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatalnál a 
Vecsés 636 hrsz-ú út szélesítése érdekében indított útlejegyzési eljárások 
megszüntetését. 
 

3) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében kösse meg a térítésmentes átadásra vonatkozó 
megállapodást a tulajdonossal, ezt követıen tegye meg az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket, 
gondoskodjon a vagyonrendelet módosításáról és az ingatlanvagyon 
kataszterben történı átvezetésrıl, valamint a 2.) pontban foglalt döntés alapján 
a Pest Megyei Kormányhivatalnál folyó útlejegyzési eljárások 
megszüntetésérıl. 
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Határidı: azonnal; a megállapodás megkötésére: a döntést követı 60 napon 
  belül,  

a vagyonrendelet-módosításra: 2012. május havi testületi ülés 

útlejegyzési eljárás megszüntetésére: ingatlan-nyilvántartásba 
történt bejegyeztetést követı 15 napon belül. 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár továbbképzési tervének 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 tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

13/2012. (I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Róder Imre Városi 
Könyvtár a határozat mellékletét képezı a 2007.01.01-tıl 2013.12.31-ig terjedı 
idıszakra szóló módosított továbbképzési tervét. 

 
2. Felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt továbbképzési terv bejelentési 

kötelezettségének az Országos Széchényi Könyvtár felé határidıben történı 
teljesítésére. 

  
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a jóváhagyott továbbképzési terv alapján 

az intézmény vezetıje által az éves beiskolázási terv elkészíttetésérıl. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 

          
Határid ı:  azonnal, 

a továbbképzési terv Országos Széchényi Könyvtár felé történı 
bejelentési kötelezettség teljesítésére : 2012. március 31. 
az intézményvezetı kiértesítésére: a döntést követı 15 napon belül, 
a beiskolázási terv benyújtására: 2012. február 28.  

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. Köszönjük a szolgálatvezetı asszony munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

14/2012. (I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kolping Támogató Szolgálat 2011. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

15. napirendi pont: 
A hulladékgazdálkodás jövıje Vecsésen és a régióban 
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 elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Személyekre nem tettünk 
javaslatot. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkacsoport tagjainak a következı személyeket javaslom: 
Tábori Ferenc, alpolgármester, Dabasi János, Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Alattyányi 
István, Gazdasági Bizottság elnöke, Oláh László, Pénzügyi Bizottság elnöke, Várszegi Csaba, 
Környezetvédelmi Bizottság külsıs tagja. A munkacsoport elnökének Tábori Ferencet 
javaslom.  
Kérdezem Tábori Ferenc alpolgármester urat, vállalja-e a tagságot? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Dabasi Jánost, vállalja-e a tagságot? 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Alattyányi Istvánt, vállalja-e a tagságot? 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Oláh Lászlót, vállalja-e a tagságot? 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: igen. 
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Szlahó Csaba polgármester: az a fajta hulladékgazdálkodás, ami ma folyik Magyarországon, 
sokáig nem tartható. Hosszú távon mindenképpen foglalkozunk kell azzal, hogy hogyan 
tudnánk csökkenteni a szemét mennyiségét, illetve van-e más módja a szemét 
újrahasznosításának. Változni fog a hulladékgazdálkodási törvény is, pontosan hogyan még 
nem tudjuk, de a hulladékgazdálkodást mindenképpen állami és önkormányzati szektor fogja 
felügyelni és csak ı végezheti. Erre fel kellene készülni.  
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

15/2012. (I.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, munkacsoportot hoz 

létre az alábbi feladatok ellátására: 
 

- hulladékhasznosítás, hulladékfeldolgozás lehetıségeinek megismerése, 
lakossággal történı megismertetése, 

- a város számára gazdasági, környezetvédelmi szempontból kedvezı pályázati, 
beruházási lehetıségek felkutatása. 

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a munkacsoport tagjainak 2012. február 1. napjától 

az alábbi személyeket választja meg: 
 

- Tábori Ferenc, alpolgármester 
- Dabasi János, Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
- Alattyányi István, Gazdasági Bizottság elnöke 
- Oláh László, Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Várszegi Csaba, Környezetvédelmi Bizottság külsıs tagja 

 
Határidı: azonnal, a munkacsoport tagjainak értesítésére: a döntést követı 8 
napon belül 

  Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
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 konyha nyári bezárásához alkalmazkodtak 
az óvodák és a bölcsıde bezárási ideje.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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16/2012. (I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartású óvodák 
és bölcsıde 2012. évi nyári zárva tartási idejérıl az alábbiak szerint dönt: 
 
2012. évben a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch, a Mosolyország 
Óvoda – Lachenland Kindergarten, a Bálint Ágnes Óvoda, a Tündérkert Óvoda és a 
Semmelweis Bölcsıde nyári bezárása 2012. július 23-tól augusztus 20-ig tart. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba  

  polgármester    
  

Határid ı: azonnal, az intézményvezetık értesítésére: a döntést követı 8 napon belül 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

17. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2012.évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
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. 
 

17/2012. (I.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık 
teljesítménykövetelményének  alapjául szolgáló 2012. évre vonatkozó kiemelt célokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 

          
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 

• Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a szolgáltatói 
jelleg és fokozottan érvényesüljenek az ügyfélbarát  igazgatás eszközei és módszerei. 

 
• Elengedhetetlen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló többször módosított 2004. évi  CXL. törvényben (KET) foglaltak maradéktalan 
betartása, gyakorlati alkalmazása. 

 
• A 2005. évben elnyert ISO 9001:2008 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer 

megırzése és továbbfejlesztése. A Polgármesteri Hivatal felkészítése a 
minıségirányítási rendszer tanúsító auditjára. 

 
• Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 
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• Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések megelızése, 

megszüntetése érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a település életét, 
hivatalból kezdeményezzenek eljárást a tapasztalt  hiányosságok megszüntetésére. 

 
• Kiemelt feladat, hogy a Hivatal felkészüljön és zökkenımentesen végrehajtsa a 2012. 

évi tervezett szervezeti változásokat. 
 

 
Vagyongazdálkodás: 
 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott 
fejlesztési illetve beruházási munkálatok végzése csak a munkaterület hivatalos 
átadása után kezdıdhet meg, a befejezést követıen a munka átvétele 
megkülönböztetett pontossággal történjen. 

 
 
• A vagyongazdálkodás keretén belül meg kell oldani, hogy a vagyonnal kapcsolatos 

feladatok végzése jogszerő és szervezett keretek között történjen. 
• Az Eu-pályázatok elbírálását követıen azok megvalósításában történı teljeskörő 

közremőködés. 
Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás 
fedezetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

18. napirendi pont: 
Javaslat a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A vitaanyaghoz 
kapcsolódóan írásban a minisztériumhoz eljuttatott észrevételünkben kifejtettük azt, hogy 
nem segíti a vecsésiek gyors és könnyő hozzáférését a hivatali ügyintézéshez, nincs közvetlen 
tömegközlekedési kapcsolatunk Gyállal, nincs történelmi együttmőködés, nincs közös 
identitásunk sem. Elmondtuk a Minisztériumban azt, hogy Vecsés a régió legerısebb 
tényezıje a monori kistérségben, illetve a gyáli kistérségben is. Az agglomeráció dél-keleti 
szektorának egyik meghatározó gazdasági tényezıje Vecsés, mind az adóbevételeinket 
tekintve, mind az itt található gazdasági egységeket tekintve. A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülıtér 60%-a a mi közigazgatási területünkhöz tartozik. Lakosságszámunk a monori 
kistérségben a legnagyobb, Gyál ugyan 2,5 ezer fıvel több, de területét tekintve és gazdasági 
potenciált tekintve kisebb. Vecsés-Üllı együttesen kb. 32.000 állandó lakost jelent, ha 
tartózkodási hellyel rendelkezıket is alapul vesszük az még 4500 fı. Beszéltem az ecseri 
polgármesterrel, a vitaanyag szerint ık is a gyáli járáshoz tartoznának. Üllı-Vecsés-Ecser 
együtt 41.000 fı. Pest megyében két körzet is kisebb ennél. Leírtuk véleményünkben azt is, 
hogy az agglomerációt másképpen kellene kezelni, mivel ezek a települések dinamikusan 
fejlıdnek. A Vecsésen elérhetı közszolgáltatásokat a környezı településekrıl is rengetegen 
veszik igénybe, pl. az Okmányiroda havi 1.200 ügyet bonyolít. A Szakorvosi 
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Rendelıintézetünk az egész kistérség legmodernebb intézménye, ennek megfelelıen 180.000 
beteg látogatja évente. A rendelıintézet keretein belül egynapos sebészet is mőködik (1.000 
mőtét/év). A Vecsést felügyelı szakigazgatási szervek (pl. Földhivatal, ÁNTSZ, 
Élelmiszerhatóság) központja Monor, mint ahogy a bíróság és a rendırkapitányság is monori 
központú. Vecsés önálló járási székhely település szeretne lenni. A kialakítandó vecsési 
járásba Üllı, Ecser partnertelepülések tartozhatnának, esetleg más közeli agglomerációs 
települések is szóba jöhetnek pl. Maglód, Gyömrı.  Javaslom a határozat 2. pontban lévı 
mondat végére kerüljön bele, hogy „Üllı, Ecser településekkel, esetleg további más környezı 
településekkel.” Az észrevételek eljuttatására meglehetısen rövid határidıt szabtak, így arra 
kérek minden civil szervezetet, egyesületet és magánszemélyt, hogy január 20-ig ezzel 
kapcsolatos álláspontját szíveskedjen eljuttatni a teruletikozig@kim.gov.hu honlapra.  
 
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 módosított határozati javaslat elfogadását. 
 

18/2012. (I.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy megismerve a KIM 

által kormányhivatalok járási hivatalainak kialakítására vonatkozó, társadalmi 
egyeztetésre bocsátott anyagot nem tartja elfogadhatónak, hogy Vecsés a Gyál székhellyel 
kialakítandó járáshoz tartozzon az alábbi indokok alapján:  

 
- Gyál város tömegközlekedéssel történı megközelítése Vecsés lakosainak 

indokolatlanul nagy terhet jelent, 
- Vecsésen az állampolgárok által elérhetı szolgáltatások nem kevesebbek, mint 

Gyálon, 
- Okmányirodával, Gyámhivatallal, fejlett intézményhálózattal, szakorvosi 

rendelıintézettel rendelkezünk, 
- a három településen közel 41.000 állampolgár él, 
- nincs történelmi hagyománya Vecsés Gyálhoz tartozásának. 

 
2. A Képviselı-testület kinyilvánítja szándékát, hogy Vecsés székhellyel új járás alakuljon ki 

Üllı, Ecser településekkel, esetleg további más környezı településekkel. 
 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy határidıben tegye meg az 

észrevételeket a KIM államtitkársága felé. 
 

Határidı: azonnal; az észrevétel megküldésére: 2012.01.20. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

19. napirendi pont: 
Kérdés 
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Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Szabó Attila képviselı: lakossági kérdést tolmácsolok. A Kakucsi úttól kifelé végig a határig, 
pontosabban a benzinkútig egy hónappal ezelıtt faritkítás volt. Kérdés miért kellett olyan 
drasztikusan kivágni a fákat, ki vágta ki, miért vágta ki és hová került a fa? Írásbeli választ 
szeretnék kapni a kérdésekre. 
 
Pável Béla alpolgármester: ezen a szakaszon valóban történtek ritkítások. Látszik messzirıl, 
hogy a fiatal fákat hagyták ott. Ároknak próbáltak helyet biztosítani. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: amikor a kanális rehabilitációja megtörtént, a Budai 
Nagy Antal utca végén a kıhídtól az ördögsziget felé, tehát az északi irányban volt kb. 500 
méterre egy másik híd, amin annak idején autóval is át lehetett menni. Ez megszőnt, az ott 
lakók jelezték, hogy jó volna, ha újra megépülne a híd.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az ott lakók 90%-a engedély nélkül építkezett.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: hivatalosan ott sosem volt híd. 
 
Pável Béla alpolgármester: amikor a TSZ tulajdonába került a terület, a TSZ lebontatta a hidat 
az árvíz miatt, hogy szabad lefolyása legyen a víznek. Azóta nem állították helyre, úgy tudom 
két villanyoszlopot fektettek le, hogy át tudjanak kelni.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a kanális rehabilitációjának idıpontjában 
levélben kértük Illés Zoltán államtitkár urat, hogy amennyiben lehetséges, adjanak plusz 
forrást ehhez a rehabilitációhoz, hogy helyre tudjuk hozni, mind a Budai Nagy Antal utca 
végén lévı hidat, illetve építeni egy fahidat a szóban forgó helyre. Erre nem kaptunk választ.  
 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekő bejelentése van, tegye meg. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a tüdıszőrés idén márciusban lesz, a Fı út 112. szám alatt. 
 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek napirendi javaslata van, tegye meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: mindenképpen szükséges lesz az, hogy rendkívüli testületi ülést 
tartsunk még január végén a négy utca közbeszerzéséhez kapcsolódóan. Pontos dátumról 
értesíteni fogjuk a képviselıket. A költségvetést február 11-ig ki kell küldenünk minden 
képviselınek, mivel ez egy szombati nap, ezért február 13-án, hétfın fog erre sor kerülni. Ezt 
követıen lesznek a bizottsági és nemzetiségi önkormányzati ülések. A következı képviselı-
testületi ülés február 28-án lesz.  
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A képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 


