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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 17/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. szeptember 17-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Dr. Fekete 
Károly, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselők Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba 
polgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Bánné Nagy Eszter Semmelweis 
Bölcsőde intézményvezetője, Dr. Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató 
főorvosa, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Berényi Mária főépítész, Harazin 
István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Háda Attila 
Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. projekt menedzsere 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 
jegyző asszonyt, a sajtó képviselőit, a hivatal kollégáit és minden megjelentet. Megállapítom a 
jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-
testület határozatképes. Dabasi János és Oláh László képviselő urak betegség miatt nem 
tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a temetőben elhelyezésre kerülő „Mindenki keresztje” változatának kiválasztására 
vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

193/2013. (IX.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi napirendjei közé: 
 
Javaslat a temetőben elhelyezésre kerülő „Mindenki keresztje” felállítására vonatkozó 
pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Halmy József téren megvalósuló „Generációk kútja” c. szobor felállítására 
vonatkozó pályázat ismételt benyújtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

194/2013. (IX.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjei közül: 
 
Javaslat a Halmy József téren megvalósuló „Generációk kútja” c. szobor felállítására 
vonatkozó pályázat ismételt benyújtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt-vel 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló ../2013.(…) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a 
VETÜSZ Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Tóth Elemér volt települési képviselő kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a főépítész éves tájékoztatásának tudomásulvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzatok településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő feladatainak 
változásairól és javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára 2014. évi tervezési 
feladatokra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Bau-Styl Kft. kérelmére egyeztetési eljárás megindítására a Településszerkezeti terv 
módosítása érdekében 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 029/127 és a 029/128 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok értékesítésére  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5838. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló elidegenítési tilalom ingatlan- nyilvántartásból történő törlésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámbővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat kormányablak elhelyezését biztosító bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat környezeti teljesítményértékelésének elfogadására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Sportegyesület Támogatási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Varga István, VSE elnöke 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Szennyvíztelep mellé tervezett mezővédő sorompó létesítésének pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Polgármesteri Hivatal szervereinek cseréjéhez 



5 
 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat a temetőben elhelyezésre kerülő „Mindenki keresztje” változatának kiválasztására 
vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a „Káposztás fiú” c. szobor felállítására pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat „A repülőtér által generált helyi tudásalapú gazdaságfejlesztési modell” című 
pályázaton való indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
30. napirendi pont: 
Kérdés 
 
31. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
32. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok elfogadását. 
 

195/2013. (IX.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt-vel 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Sárosi István, a DPMV Zrt. elnök vezérigazgatója 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló ../2013.(…) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a 
VETÜSZ Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tuba Zoltán, a VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Bánné Nagy Eszter intézményvezető 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Tóth Elemér volt települési képviselő kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a főépítész éves tájékoztatásának tudomásulvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzatok településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő feladatainak 
változásairól és javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára 2014. évi tervezési 
feladatokra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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13. napirendi pont: 
Javaslat a Bau-Styl Kft. kérelmére egyeztetési eljárás megindítására a Településszerkezeti terv 
módosítása érdekében 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 029/127 és a 029/128 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok értékesítésére  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5838. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló elidegenítési tilalom ingatlan- nyilvántartásból történő törlésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámbővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat kormányablak elhelyezését biztosító bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat környezeti teljesítményértékelésének elfogadására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Sportegyesület Támogatási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Varga István, VSE elnöke 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Szennyvíztelep mellé tervezett mezővédő sorompó létesítésének pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Polgármesteri Hivatal szervereinek cseréjéhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat a temetőben elhelyezésre kerülő „Mindenki keresztje” változatának kiválasztására 
vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a „Káposztás fiú” c. szobor felállítására pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat „A repülőtér által generált helyi tudásalapú gazdaságfejlesztési modell” című 
pályázaton való indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
30. napirendi pont: 
Kérdés 
 
31. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
32. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
A képviselők száma 9 fő, Dr. Gerencsér Balázs megérkezett. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a nyár folyamán megkezdődtek az intézményi felújítások. 
Nagyobb munkálatokat a Gondozási Központban, valamint a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában végeztünk. A Mosolyország Óvoda fűtés-korszerűsítését a Hochtief cég 
finanszírozta (a BA Zrt. tulajdonosa). Az ünnepélyes „átadásra” szeptember 18-án délelőtt 
kerül sor, a cég elnöke, Gerhard Schöder úr személyesen is jelen lesz. 
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Tavasszal a Halmi Telepi, valamint az Andrássy Gyula Általános Iskolák energiaauditját 
végeztettük el, mely felmérések után benyújtottuk az energiakorszerűsítési pályázatunkat. 
Sajnos az eredményről még nem tájékoztattak bennünket. 
Évek óta nagy gondot fordítunk a közterületek, parkok, játszóterek karbantartására, 
felújítására, és nem telt el úgy év, hogy ne avassunk valamely intézményben, vagy 
településrészen játszóteret. Így lesz ez az idén is, hiszen a Wass Albert utca mellett 
szabadidőparkot létesítünk, melynek egyik eleme játszótér építése. 
Az útépítések első ütemének befejeződése után augusztus végén megkezdődött a második 
ütem megvalósítása. Ennek keretében a Mihály utca, az Előd utca, az Akácfa utca, az Ágoston 
utca és a Virág utca kap szilárd burkolatot. A Mihály utca már elkészült, a Virág utca 
kivitelezése most zajlik. Az ősz folyamán járdaépítési programot szeretnénk megvalósítani, 
melynek első lépcsője az Eötvös utca páratlan oldalának elkészítése lesz a Piac tér és a Károly 
utca között.  
Július végén kezdtük meg tárgyalásainkat a kormányablak kialakítása érdekében. A vecsési 
érdekeltségű felek mellett jelen voltak a Pest Megyei Kormányhivatal, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal, valamint a Market Centralt üzemeltető AIG Lincoln képviselői. A 
tárgyaláson megállapodtunk, hogy a bérleti díjat, ami 150.000,- Ft/hónap Vecsés város (mint 
járási körzetközpont) vállalja, míg a közös költségeket a rezsidíjakat és az iroda 
kialakításának költségeit a Kormányhivatal fizeti. A terveink szerint a kormányablak még 
ebben az évben fogadni tudja az ügyfeleket. Szeptember 16-án a Market Central átadta az 
irodának kiszemelt helyiséget. 
Július 31-én meghívást kaptam a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatalba, ahol Ughy Attila 
polgármester úr, valamint a BKK munkatársai vártak. A 236-os kék buszjárat jövőbeni 
beindításáról tárgyaltunk. A buszjárat tervezett útvonala a Havanna lakótelepet, Lőrinc 
központját és a Market Centralt kötné össze. Minden buszjárat, mely eléri Vecsés határait, 
javítja a tömegközlekedés helyzetét, de alapvetően az útvonalból is jól látszik, hogy ez főként 
a szomszédos kerületben lakók igényeit szolgálná ki. A vecsésiek számára a legnagyobb 
előnyt a Ferihegyi MÁV állomás, illetve a lőrinci szakorvosi rendelő elérése jelentheti. 
Amennyiben a buszjárat elindul, több buszmegálló kiépítésében is közreműködünk majd. 
Ezen a nyáron is nagy gondot fordítottunk a szociálisan rászoruló gyermekek étkeztetésére. A 
Képviselő-testület saját forrásból 2 millió forintot fordított a szociális nyári 
gyermekétkeztetésre, melyet a Szociális Bizottság a nagyszámú jelentkezők miatt további 150 
ezer forinttal kiegészített. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendeletében 
foglaltaknak nem tudtunk megfelelni, ezért nem sikerült támogatást lehívnunk erre a célra. 
Idén a Grassalkovich iskola biztosított helyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében lebonyolított nyári napközis tábornak. 6 hét alatt rengeteg programot 
biztosítottak összesen 180 résztvevő gyermek számára. 
Augusztus 31-én lezárul a kétéves Csigaház Gyermekterápiás Projekt, amely 500 gyermeket 
és 60 családot érintett Vecsésen. A program koordinátora, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, augusztus 29-én, csütörtökön tartotta záró rendezvényét a Polgármesteri Hivatal 
épületében. 
Két szomorú eseményt is ismertetnem kell. Liptai Jánosné, született Rózsa Valéria Adó 
Osztályunk vezetője szeptember 2-án elhunyt. Temetése a mai napon volt. Tóth Elemér volt 
települési képviselő augusztus 28-án, életének 84. évében elhunyt. Tóth Elemér 1990. évtől 
három cikluson keresztül volt települési képviselő. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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196/2013. (IX.17.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

197/2013. (IX.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: Oláh László képviselő úr betegsége miatt a 
Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülést tartott. Mind két bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-módosítás elfogadását. 
 

18/2013. (IX.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

198/2013. (IX.17.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt-vel 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: Dabasi János távollétében a 
bizottsági ülést levezettem. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

19/2013. (IX.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletét a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

199/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest 

Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel a jelen határozat mellékletét képező 
szerződéstervezet szerinti tartalommal az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést 
köt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. 

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

az 1. pontban foglaltak alapján a megállapodást az Önkormányzat nevében és 
képviseletében kösse meg. 

Határidő: azonnal; 
  a közszolgáltatási szerződés megkötésére: 2013. szeptember 30. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló ../2013.(…) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a 
VETÜSZ Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
  
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

20/2013. (IX.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletét a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

200/2013. (IX.17.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Település Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel a jelen határozat mellékletét képező 
szerződéstervezet szerinti tartalommal az Önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést köt. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pontban foglaltak alapján a megállapodást az Önkormányzat nevében és 
képviseletében kösse meg. 

 
Határidő: azonnal; 

a közszolgáltatási szerződés megkötésére: 2013. szeptember 30. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: átvezetésre kerültek azok a módosítások, amelyek a kistérségi 
társulás megszűnése miatt szükségesek, illetve javaslatot tettünk a gyermekfelügyeleti díjak 
csökkentésére. Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

21/2013. (IX.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 21/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletét a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

22/2013. (IX.19.) rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 22/2013. (IX.19.) 
önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

23/2013. (IX.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletét az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 19/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Tóth Elemér volt települési képviselő kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

201/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Elemér 

volt települési képviselő úr tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrzi, 
saját halottjának tekinti a temetkezési költségek átvállalása mellett. 

 
2. A temetési költség összegének - 200.000,- Ft - fedezete a 2013. évi költségvetésről 

szóló 4/2013.(III.1.) rendelet 3.2 melléklet 2.1 városgazdálkodás dologi kiadásai 
egyéb szolgáltatás során biztosított. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 
elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 
Határidő : azonnal 

rendeletmódosításra: a Képviselő-testület novemberi ülése 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a főépítész éves tájékoztatásának tudomásulvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, módosítása kiosztásra került. Felkérem az 
érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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202/2013. (IX.17.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerinti 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzatok településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő feladatainak 
változásairól és javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára 2014. évi tervezési 
feladatokra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Részletes kidolgozásra 
került, hogy a jogszabályi változások következtében milyen feladatokat kell elvégeznünk. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2015 év végéig el kell készülnie az új településszerkezeti tervnek, 
új helyi építési szabályzatnak, szabályozási tervnek. Megalapozó vizsgálatokat kell 
végeznünk, településfejlesztési koncepciót kell készíteni, ajánlott a pályázatok végett az 
integrált településfejlesztési stratégia elkészítése is. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

203/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendeletben rögzített feladatainak ellátása érdekében úgy dönt, hogy 
elkészítteti  
a. a településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálatához szükséges 

megalapozó vizsgálatokat, 
b. a településfejlesztési koncepciót 
c. az integrált településfejlesztési stratégiát 
d. a településszerkezeti terv felülvizsgálatát, 
e. a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek felülvizsgálatát. 
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2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti tervek – elfogadott 

árajánlat alapján meghatározott - tervezési díját a 2014. évi költségvetési évben 
biztosítja. A településrendezési tervek felülvizsgálata során a támogatott módosítási 
igénnyel jelentkező területtulajdonosokat a költségviselésbe be kell vonni. 

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

végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Bau-Styl Kft. kérelmére egyeztetési eljárás megindítására a Településszerkezeti terv 
módosítása érdekében 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

204/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, módosítja a 

154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét, abból a célból, 
hogy a Fő út 2/c melletti 017/23-24 hrsz-ú földrészletek területfelhasználási 
besorolása Vk jelű városközponti vegyes területből Gksz jelű kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági területre módosuljon. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja a Vecsés helyi építési szabályzatáról szóló 

18/2006.(IX.28.) rendelet T-1/M3 jelű Szabályozási terve módosítását azzal a céllal, 
hogy 017/23-24 hrsz-ú ingatlanok a Településszerkezeti tervvel összhangban építési 
telekké válhassanak. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosítással összefüggő összes közvetlen és 

járulékos költség a kérelmezőt (Bau-Styl Építőanyag Kereskedelmi Kft.), mint 
Költségviselőt terheli. 

 



18 
 

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

 
Határidő: azonnal; 

az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 029/127 és a 029/128 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok értékesítésére  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és 1000 Ft/ m2 bruttó áron javasolja az ingatlan eladását a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

205/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 029/127 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott 221 m² és a 029/128 helyrajzi számú 374 m² 
területű, szántó megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bruttó 1.000,- 
Ft/ m², összesen bruttó 595.000,-Ft eladási áron értékesíti Dornyák József 2220 
Vecsés, Károly utca 12. sz. alatti lakos részére. 

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

végrehajtása érdekében az adásvételi szerződést az Ügyvédi Iroda 
közreműködésével kösse meg.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően 

tájékoztassa az elővételre jogosultakat az ajánlatról. 
 

Határidő: azonnal; 
az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül; 
az ajánlat kifüggesztésére: a szerződés aláírását követő 8 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 5838. hrsz-ú belterületi ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára 
fennálló elidegenítési tilalom ingatlan- nyilvántartásból történő törlésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

206/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 

a Vecsés 5838. hrsz-ú - természetben a Küküllői u. 31. szám alatti - ingatlanon 
Vecsés Város Önkormányzatának javára bejegyzett elidegenítési tilalom 
ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt testületi 

döntésről értesítse az ingatlantulajdonost, továbbá ügyvéd bevonásával 
gondoskodjon a földhivatali eljárás megindításáról.  

 
 Határidő: azonnal; 

a kérelmező és az ügyvéd értesítésére: a döntést követő 3 napon 
belül 

 
 Felelős: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámbővítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az új jogszabályok 
lehetővé tették, hogy óvodatitkárokat alkalmazzuk bizonyos létszám felett, illetve pedagógiai 
asszisztenseket. Az állások anyagi hátterét finanszírozza az állam, de az önkormányzatnak is 
hozzá kell járulnia. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 



20 
 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

207/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. mellékletében meghatározott feltételek 
alapján hagyja jóvá 2013. szeptember 1-jétől az önkormányzati fenntartású 
óvodákban alkalmazott vezetők létszámát az alábbiak szerint: 

 
  Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 
   1 fő intézményvezető létszám 
   1 fő intézményvezető-helyettes létszám 
 
  Mosolyország Óvoda 
   1 fő intézményvezető létszám 
   1 fő intézményvezető-helyettes létszám 
 
  Bálint Ágnes Óvoda 
   1 fő intézményvezető létszám 
   1 fő intézményvezető-helyettes létszám 
 
  Tündérkert Óvoda 
   1 fő intézményvezető létszám 
   2 fő intézményvezető-helyettes létszám 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az érintett intézményvezetők 

tájékoztatásáról.  
 

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

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

208/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Falusi 

Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch részére 1 fő határozatlan idejű 
óvodatitkár és 1 fő határozatlan idejű pedagógiai asszisztens közalkalmazotti 
létszámot biztosít 2013. október 1-jétől óvodai feladatok ellátására. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2013. évben 

bérre és járulékaira 630 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
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költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. sora terhére. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: azonnal;  

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése (2013. II. 
félévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

209/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mosolyország 

Óvoda részére 1 fő határozatlan idejű pedagógiai asszisztens közalkalmazotti 
létszámot biztosít 2013. október 1-jétől óvodai feladatok ellátására. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2013. évben 

bérre és járulékaira 315 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. sora terhére. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mosolyország 

Óvoda részére az 1 fő határozatlan idejű, 6 órás nevelő munkát segítő 
közalkalmazotti létszámot 2013. október 1-jétől teljes munkaidős foglalkoztatásra 
emeli konyhai feladatok ellátására. 

 
4. A Képviselő-testület a 3. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2013. évben 

bérre és járulékaira 73 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. sora terhére. 

 
5. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: azonnal;  

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése (2013. II. 
félévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az IV. határozati javaslat elfogadását. 
 

210/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Óvoda részére 2 fő határozatlan idejű pedagógiai asszisztens közalkalmazotti 
létszámot biztosít 2013. október 1-jétől óvodai feladatok ellátására. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2013. évben 

bérre és járulékaira 630 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. sora terhére. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: azonnal;  

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése (2013. II. 
félévi rendeletmódosítás) 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az V. határozati javaslat elfogadását. 
 

211/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tündérkert 

Óvoda részére 1 fő határozatlan idejű óvodatitkár és 2 fő határozatlan idejű 
pedagógiai asszisztens közalkalmazotti létszámot biztosít 2013. október 1-jétől óvodai 
feladatok ellátására. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2013. évben 

bérre és járulékaira 945 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. sora terhére. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: azonnal;  
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az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése (2013. II. 
félévi rendeletmódosítás) 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat kormányablak elhelyezését biztosító bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

212/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az 

Önkormányzat és a South Airport Duo Kft. között 2013. augusztus elsején 
kormányablak kialakítása érdekében megkötött bérleti szerződést. 

 
2. A Képviselő-testület a helyiség bérleti díjára az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében bruttó 600.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalékkeret 
terhére.  

 
3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj összegét a 

szerződés fennállása alatt a 2014. évtől kezdődően mindenkori költségvetésében 
biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Pest Megyei 

Kormányhivatal között kötendő albérleti szerződés önkormányzat nevében történő 
aláírására. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 

 
Határidő:azonnal; 

az albérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület 2013. novemberi 
ülése 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Felmerült a 
bizottsági ülésen, hogy célszerű lenne az utcák egységesítése érdekében egyes utcákban 
azonos fákat ültetni. Dabasi János elnök úrral egyeztettem, aki ezzel nem értett egyet.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: javaslom, hogy a temetőnél a kiszáradt fákat pótoljuk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

213/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évben 

is megszervezi az őszi faültetési akciót. 
 
2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7. 1. számú melléklete, 3. 9 sorú 
Környezetvédelmi Keret előirányzat terhére, a 3. 9. 2 sorban, parlagfű elleni 
védekezésre előirányzott 2.000.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a facsemeték 
beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

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

1.000 Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 
 
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az igénylést követő előzetes helyszíni 

ellenőrzésre a környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintézőt bízza meg. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

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

 
Határidő: azonnal; 

a lakosság tájékoztatására 2013. szeptember 23-ig 
a facsemeték beszerzésére 2013. október 31-ig 
a költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület 2013. 
novemberi üléséig 

 
Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat környezeti teljesítményértékelésének elfogadására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

214/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező Környezeti teljesítményértékelést. 
 
2. Felkéri a polgármestert a Környezeti teljesítményértékelés éves felülvizsgálatára. 
 

Határidő: a Környezeti teljesítmény értékelés következő, éves felülvizsgálatára: 
2014. június 30. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

215/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények Központi 

Konyhája 181/2009. (VIII. 31.) határozat 17. pontjával elfogadott és a 151/2013. (VI. 25.) 
határozatával módosított Alapító Okiratát 2013. október 01.napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
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a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 17. pontjával elfogadott és a 151/2013. (VI.25.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot215/2013.(IX. 17.) határozattal módosítja és egységes szerkezetben 
kiadja a Oktatási Intézmények Központi Konyhája , mint önállóan működő 
költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő 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 Város Önkormányzata 
                                                                                    2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
 
   c) Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 13. pont lép: 
  
          „ A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés, 
                                                                                 munkahelyi étkeztetés valamint egyéb 
                                                                                 vendéglátás.” 
 

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

          „  14.       A költségvetési szerv tevékenységei:  
            Szakágazat megnevezése:                           igazgatási intézmények ellátó,  
                                                                                   kisegítő szolgálatai 

Szakágazat száma:    841-115  
 

  
 

     Szakfeladatok megnevezése, száma: 
   561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás  
   562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 
   562 913   Iskolai intézményi étkeztetés 
   562 917   Munkahelyi étkeztetés 

562 920   Egyéb vendéglátás 
 

 
                  Vállalkozási tevékenysége:    nincs 
 

A költségvetési szerv kapacitása:    3500 adag” 
 

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

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013.október 1.” 
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2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 
Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidő:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2013. 09. 30. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2013. 09. 30. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Sportegyesület Támogatási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

216/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete és az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2013. (V.30.) 
önkormányzati rendelete alapján a Vecsési Sportegyesület részére biztosított 
támogatások felhasználása céljából, a 2013. évben megkötött támogatási 
megállapodásaikat azzal, hogy a megállapodások mellékletét képező kérelmeken 
felül az alábbi jogcímek is elszámolhatóak: 
 2 db 9 személyes gépjármű (kisbusz) üzemeltetésével kapcsolatos költségek 
 személyi jellegű kifizetések önrész költségei. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban 

foglalt döntésének megfelelően a Vecsési Sportegyesület elnökének tájékoztatásáról 
és a Támogatási Megállapodás módosításáról. 

 
Határidő: azonnal; 

a VSE elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a támogatási megállapodás módosítására: a döntést követő 30 napon 
belül 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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22. napirendi pont: 
Javaslat a Szennyvíztelep mellé tervezett mezővédő sorompó létesítésének pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

217/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja a 

Szennyvíztelep mellé tervezett mezővédő sorompó létesítését. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtására az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének 7. 1. számú melléklete, 3. sorú, egyéb céltartalék 
előirányzat terhére, a 3. 8 sorban, rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetételére 
előirányzott 500.000 Ft-ot átcsoportosítja a mezővédő sorompó létesítése érdekében. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

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

 
Határidő: azonnal; 
 a mezővédő sorompó létesítése 2013. október 31-ig 

a költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület 2013. 
novemberi üléséig 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja az „A” változatú határozati javaslatot a 
Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

218/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 3.2. számú melléklet 2.9.1. Általános 
tartalékalap sorának terhére a Vecsési Polgárőr Egyesület részére 1.000.000,- Ft 
összegű egyszeri támogatást nyújt működési költségekre. 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 

Határidő: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követő 15 napon belül. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

219/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 10 millió forint 

összeget biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési kiadásaira 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet 6.2. melléklet 5.1. során szereplő előirányzat terhére. 

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

tájékoztassa az intézményvezetőt és gondoskodjon a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 
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Határidő: azonnal; 
az értesítés kiküldésére a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület november 
havi ülése (2013. III. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Lejár az igazgató 
főorvos úr megbízatása, ki kell írnunk a pályázatot. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

220/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti felhívással a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetői állásának betöltésére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Önkormányzat 
internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről. 

 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
        

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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26. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Polgármesteri Hivatal szervereinek cseréjéhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

221/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal szervereinek cseréjére bruttó 4 millió forint összeget biztosít 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet 3.1 mellékletének 1.1.4 során szereplő többletbevétel terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

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

 
Határidő: azonnal; 

a döntést követő 30 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület 2013. 
novemberi üléséig 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
27. napirendi pont: 
Javaslat a temetőben elhelyezésre kerülő „Mindenki keresztje” változatának kiválasztására 
vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
együttes ülésén olyan döntést hozott, hogy a „Generációk kútja” pályázatot ne adjuk be. A 
bizottság úgy vélte, hogy esélyesebb lenne a „Mindenki keresztje” és a „Káposztás fiú” 
pályázatokat beadni. Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
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222/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Mindenki 

Keresztje” elnevezéssel szobrot kíván állítani az önkormányzati tulajdonú 364/1 
helyrajzi számú vecsési Temetőben. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szobrász által 

benyújtott vázlattervek közül a határozat mellékletét képező „A” jelű változat 
alkalmas a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt 
pályázat benyújtásához. 

       A szobor becsült költsége süttői mészkőből kivitelezve 4.500.000.-Ft + ÁFA 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 

2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti 
Kulturális Alap fejezete alapján a Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt 
pályázat benyújtásához. A pályázat kódszáma: 3974. 

 
4. A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 5 715 000.-Ft, amelyhez az 

Önkormányzat 1 714 500.-Ft önrészt biztosít a 2013. költségvetésről szóló 4/2013. 
(III.1.) önkormányzati rendelet általános tartalékalap sorának terhére. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1-4. 

pontjában foglalt döntés végrehajtásának érdekében gondoskodjon a pályázat 
benyújtásáról, valamint a költségvetési rendelettervezet elkészíttetéséről és a 
Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. szeptember 30.; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
novemberi ülésére 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(6 igen szavazat, 3 tartózkodás) 
 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a „Káposztás fiú” c. szobor felállítására pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: 2009-ben a Német Önkormányzat felajánlotta a savanyúság 
verseny győzteseinek díjazása céljából a „Káposztás fiú” plasztikáját. Azóta több észrevétel 
érkezett a kisplasztikához. A szobor egy káposztát taposó férfit ábrázol, akinek a nyakában ott 
van a kisfia. A hagyományok átadását szimbolizálja a szobor.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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223/2013. (IX.17.) határozat 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A káposztás 

fiú” elnevezéssel szobrot kíván állítani az Epres téren található önkormányzati 
tulajdonú területen. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 

2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti 
Kulturális Alap fejezete alapján a Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt 
pályázat benyújtásához. A pályázat kódszáma: 3974. 

 
3)  A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 8 000 000,- Ft, amelyhez 

az Önkormányzat 3 000 000,- Ft önrészt biztosít a 2013. évi költségvetésének a 3.2. 
sz. melléklet 1.8.1. során szereplő általános tartalékalap terhére.  

 
4) a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Határozati javaslat 1-3. 

pontjaiban foglalt döntés végrehajtásának érdekében gondoskodjon a pályázat 
benyújtásáról, valamint a költségvetési rendelettervezet elkészíttetéséről és a 
Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. szeptember 30. 

a Költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2013. 
novemberi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat „A repülőtér által generált helyi tudásalapú gazdaságfejlesztési modell” című 
pályázaton való indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

224/2013. (IX.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kezdeményezésére 
indul a Norvég Pályázati Mechanizmusok keretében kiírt „A repülőtér által generált 
helyi tudásalapú gazdaságfejlesztési modell” munkacímű pályázaton. 
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2. A pályázat Vecsés Város Önkormányzatát érintő részének elszámolható 

összköltsége: 150 000 EUR, amelyből a 7 500 EUR összegű önrészt a támogatás 
elnyerése esetén az Önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  

 
3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

dokumentumok és partnerségi megállapodások aláírására. 
 

Határidő: azonnal, 
az önrész biztosítására a 2014. és 2015. évi költségvetés tervezése; 
a pályázati dokumentumok aláírására 2013. szeptember 30. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
30. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
31. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: 2013. szeptember 22-én kerül megrendezésre a XIII. 
Káposztafeszt. Mindenkit várunk szeretettel. 
 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés október 29-én lesz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


