
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 16/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. augusztus 28-án (szerda)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Czibolya Zoltán, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné 
képviselők, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, 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.  
 
A napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok elfogadását. 
 

190/2013. (VIII.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés kiosztásra került. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Képviselő-testület múlt ülésén döntött arról, hogy benyújtja 
pályázatát, megkötöttük a szerződést Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére. A 
tanulmány elkészült, elektronikus úton megkaptuk. A pályázat keretében 2 db szilárd 
hulladékok szállítására alkalmas gépjármű, 4000 db házi komposztáló edényzet, ami a 
tanulmányban felment 5039 db-ra, 150 db szelektíven gyűjtött szilárdhulladék gyűjtő 
edényzet, 20 db fémkonténer és egy járat optimalizálásra, illetve a rendszer működtetésére 
alkalmas szoftver kerül beszerzésre. A projekt összköltsége nettó 175 millió forint, amely 
összegből 95%-os támogatást tudunk igényelni. Az ÁFA összegét teljes egészében az 
önkormányzatnak kell biztosítania, erre elkülönítettünk júniusban 56 millió forintot. A 
rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka az, hogy a hiánypótlás keretében 2013. augusztus 
29-ig be kell küldenünk a Megvalósíthatósági Tanulmányt és az azt elfogadó határozatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint az 5000 db komposztáló edényt nem fogjuk 
tudni kiadni.   
 
Oláh László képviselő: ezt a komposztáló edényt nem lehet átváltani szelektív szilárdhulladék 
gyűjtő edényre? A komposztálónak nem látom értelmét, a kertek többségének 75%-a úgy be 
van füvesítve, be van építve, hogy senki sem fogja trágyaként felhasználni a komposztot. 
 
Pável Béla alpolgármester: milyen ládákról van szó, műanyag, zárt, nyitott? 
 
Háda Attila projekt menedzser: nincsen teljesen lespecifikálva, a pályázatban 280 literes 
műanyag komposztáló láda szerepel.  
 
Oláh László képviselő: ami nagy jelentőséggel bírna az az otthon szelektíven gyűjtött 
hulladék elszállítása. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a szelektív hulladékgyűjtés is része a pályázatnak. Az autó, 
amit veszünk szelektív gyűjtésre alkalmas és tömörít is. A lakosság pedig zsákokban gyűjtené 
a szelektív hulladékot. 
 
Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója: a 
VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatójával meghatároztuk, hogy szakmailag a hulladékkezeléshez 
a jövőben milyen eszközökre van szükségük. Ezt igazítottuk a pályázathoz. Kiderült olyan 
elemekre, amelyekre szükség lenne, nem fér bele a pályázatba. Azért emeltük meg a 
komposztáló ládák darabszámát, hogy a pénzügyi teljesítés meglegyen.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő: nem tudunk olyan programot belevenni, hogy iskolákban 
tanítjuk a szelektív hulladékgyűjtést? 
 



Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója: ez benne 
van a pályázat PR részében. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az A.S.A-nak nagyon jó komposztálója van. A lakosság otthon 
gyűjthetné a komposztot és hetente egyszer elszállításra kerülne. Ez véleményem szerint 
jobban menne. Így viszont nem komposztáló ládák lehetnének, hanem műanyag kukák. 
Zöldhulladék begyűjtés lenne a házi komposztálás helyett. Ezt kellene a pályázatban két 
mondatban konkretizálni. 
 
Oláh László képviselő: az én javaslatom is az, hogy a házi komposztálás helyett zöldhulladék 
begyűjtés legyen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását a javasolt 
módosítással együtt. 
 

191/2013. (VIII.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező, az Enviro-Master Környezetmérnöki Tanácsadó és 
Szolgáltató Bt. által elkészített, a KEOP-1.1.1/C/13 ”Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 
konstrukció keretében „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” címmel 
benyújtott pályázati projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát. Az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott és a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, a Megvalósíthatósági 
tanulmányban bemutatott üzemeltetési Koncepciót a Képviselő-testület megismerte. 

 
2. A pályázati projekt keretében beszerzendő eszközöket és a szoftvert az 

Önkormányzat bérbe adja működtetésre a 100%-os tulajdonában lévő VETÜSZ 
Kft. részére és biztosítja a Kft. fenntartásának, működésének feltételeit, ezzel az 
eszközök rendeltetésszerű használatát.  

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlása során a dokumentumot 

küldje meg a Közreműködő Szervezet részére és a VETÜSZ Kft.-vel kösse meg a 
Megállapodást a beszerzendő eszközök és a szoftver üzemeltetésére a projekt 
megvalósulásának esetére. 

 
Határidő: azonnal; a dokumentum benyújtására és a Megállapodás megkötésére: 

2013. augusztus 29. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 



Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés kiosztásra került.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: én úgy gondolom, hogy a városi csapatnak az NB III-
as szintet minimum el kell érnie. Természetesen visszakerülni nem egyszerű feladat.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő: véleményem szerint erre a szezonra biztosítsunk támogatást a 
csapatnak és jövőre gondolkodjunk el azon, hogy mit szeretnénk a továbbiakban kezdeni a 
focival. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezt a szezont véleményem szerint is végig kell vinnünk. Összesen 
az őszi és tavaszi szezon körülbelül 30 millió forintba fog kerülni. Javaslom, hogy 10 millió 
forint támogatási összeget biztosítsunk a VFC működési költségeihez. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását.  
 

192/2013. (VIII.28.) 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 Futball Club részére 10.000.000,- Ft összegű 
egyszeri támogatást nyújt működési költségekre, mely összeg négy havi egyenlő 
részletben kerülhet felhasználásra. 
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 
 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 


