
1 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 15/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. július 30-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, 
Saska Istvánné képviselők, Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné Borbás 
Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Dr. Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi 
Rendelőintézet igazgató főorvosa, Varga Gyula Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgató-
helyettese, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Berényi Mária főépítész, 
Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Kecskeméti Róbert szakértő, Gere Imre tűzoltó őrnagy Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kirendeltség-vezetője, Kristóf Sándor tűzoltó százados Monor Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 
Gere Imre tűzoltó őrnagy urat, Kristóf Sándor tűzoltó százados urat, jegyző asszonyt, a sajtó 
képviselőit, a hivatal kollégáit és minden megjelentet. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Dabasi János, Dr. Fekete Károly és Szabó Attila képviselő urak jelezték, hogy az ülésen nem 
tudnak részt venni. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Búcsú 2013. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

168/2013. (VII.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi napirendjei közé: 
 
Javaslat a Búcsú 2013. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a főépítész éves tájékoztatásának tudomásul vételére  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 
 

169/2013. (VII.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjei közül: 
 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír koncícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslata főépítész éves tájékoztatásának tudomásul vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
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 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményéről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0190 hrsz. önkormányzati tulajdonú úton megépítésre került közművek 
térítésmentes átvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a költségvetés és a zárszámadás elfogadását követően 
felmerült igényekre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke   
                     Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
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13. napirendi pont: 
Javaslat az adósságkonszolidációval érintett hitelek módosításához szükséges Képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a KMOP-3.3.3-13. kódszámú „megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” 
című pályázaton történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukciójú pályázaton történő 
indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2013. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok elfogadását. 
 

170/2013. (VII.30.) 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 Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményéről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Gere Imre tűzoltóőrnagy, kirendeltség-vezető 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0190 hrsz. önkormányzati tulajdonú úton megépítésre került közművek 
térítésmentes átvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a költségvetés és a zárszámadás elfogadását követően 
felmerült igényekre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke   

Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az adósságkonszolidációval érintett hitelek módosításához szükséges Képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a KMOP-3.3.3-13. kódszámú „megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” 
című pályázaton történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukciójú pályázaton történő 
indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Berényi Mária főépítész 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Dr. Lakos Gábor elnök 

Dr. Szarvas Tibor, Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgatója 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2013. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Pest megye kérésére a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan 29 
fejlesztési javaslatot küldtünk be. Az intézményekben folynak a nyári felújítási munkálatok, 
van ahol már be is fejeződtek. A Petőfi iskola udvarának modernizálása is folyamatban van. 
Ez előre nem tervezett beruházás, az egyház az iskola kiegészítő normatívája terhére 
finanszírozza. Szerződést kötöttünk a Sárosi utca, a Mihály utca, a Lórántffy utca, a Gárdonyi 
utca és a Hunyadi utca útépítési munkálataira. A Sárosi utca építése már meg is kezdődött.  
 
A képviselők száma 8 fő, Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
A Vecsési Tankerületben elkészültünk a betervezett munkálatok II. ütemével is, kialakítottunk 
egy szerverszobát és egy irodát. Kértek klímát is, de ezt a központ nem támogatta, ezért úgy 
döntöttünk, hogy ezt a 170 ezer forintos tételt az önkormányzat biztosítja. A Gondozási 
Központ műszaki átadása megtörtént, már vissza is költöztek az idősek, jelenleg folyik a 
használatbavételi engedélyezési eljárás. Elkészült a szabadidőpark látványterve, 
weboldalunkon meg lehet tekinteni. A Wass Albert utca mellett, az LRI telkeknél épülne meg, 
nagyjából 20 millió forintos beruházás lenne. Június 28-án a Vecsési Szakorvosi 
Rendelőintézetben részt vettünk a Semmelweis Napon. Július 22-én tárgyalásokat folytattunk 
a Khemotechnikkel. Ez a cég építette az új művelődési házba a lelátót, amivel vannak még 
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problémák, ezeket garanciában fogják elvégezni. Július 23-án a Pest Megyei Kormányhivatal, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, az AIG Lincoln és a Vecsési Járási Hivatal 
munkatársainak részvételével tárgyaltunk a Market Centrálban kialakítandó kormányablak 
megnyitásáról. Az elképzelések szerint november végére készülne el. A napokban aláírtuk az 
LRI-telkek átvételéről szóló adás-vételi szerződést. Elindult a közterületeket, játszótereket 
ellenőrző járőrszolgálat, csütörtöktől vasárnapig járőröznek. Szeretnénk a rendet úgy 
fenntartani, hogy ne kelljen büntetni. Hivatalos delegációval Rheinstettenben jártunk a 
Forcheimer Dorffesten. Múlt héten, Szigetmonostoron aláírtuk a támogatási megállapodást. 
Köszönettel vették támogatásunkat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

171/2013. (VII.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(8 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. 
 

172/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményéről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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: Dabasi János távollétében a 
bizottsági ülést levezettem. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. 



9 
 

 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Belügyminisztérium értesítette valamennyi önkormányzatot, 
hogy a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos ellenőrzés során nem lehet a 
figyelmeztetést, mint szankciót alkalmazni, mert a KET nem ismeri. Ezt ki kellett venni a 
rendeletből. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

16/2013. (VIII.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VIII.01.) önkormányzati rendeletét a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 
15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról 
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az önkormányzat nem határozhatja meg a díjat, ezt ki kellett 
vegyük a rendeletből. A közszolgáltató 2014. év végéig határozhatja meg a díjat, 2015-től 
pedig az illetékes miniszter. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

17/2013. (VIII.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.01.) önkormányzati rendeletét a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól 
szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 
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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérem a tűzoltóőrnagy urat, ha van a beszámolóhoz 
kiegészíteni valója tegye meg. Kérdésem lenne továbbá, hogy sokszor találkoztunk 
használatbavételi engedélyezési eljárások kapcsán azzal a problémával, hogy építkezés során 
megváltoznak a szabályok és ezt utólag akarják számon kérni rajtunk, ez nem jogos.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a szakhatósági engedélyek kiadása jelenleg sok 
időt vesz igénybe, van-e arra mód az átalakítás kapcsán, hogy ezt az időt lerövidítsük.  
 
Gere Imre tűzoltóőrnagy: amikor az engedélyezési folyamat végrehajtásra kerül, az akkori 
törvényi előírásoknak kell a későbbiek során az átvételt is megtennünk, ha szüneteltetve van, 
vagy új engedélyt adtak be, akkor kerülhet erre sor. Utána kell néznem az esetnek konkrétan, 
mert én tavaly november közepe óta vagyok itt. A létszámhelyzetünk eddig nem volt 
megfelelő, nehézkesen ment az ügyintézés, ebben előrehaladás történt, a hatósági osztályunk 
teljes létszámban fog üzemelni a következő hónap 1-jétől. Az engedélyezési és a használatba 
vétel közötti folyamat között ütközünk olyan problémába, hogy sem a tervező urak, sem a 
kivitelező urak nem jönnek be egyeztetésre. Ingyenesen, bérmentve tudunk egyeztetni 
azokban a dolgokban, amelyek később problémák lehetnek.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: ha van a tűzoltóságtól a szakhatósági engedély, megkapjuk az 
építési engedélyt, adott esetben 2-3 év is eltelik mire felépül az épület. Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatra és Szabványra hivatkoznak Önök, hogy menet közben 2-3 év alatt 
megváltozott és már a használatbavételi engedélyezési eljárásnál kérik a megváltozott 
szabványnak való megfelelést, aminek nem tudunk eleget tenni, mert amikor az engedélyezés 
volt akkor még más szabályok voltak érvényben.  
 
Gere Imre tűzoltóőrnagy: értetlenül állok a dolgok felett, amikor az engedélyeztetési folyamat 
elindul, menetközben változik a jogszabály, azt kell érvényesíteni, ami a beadás 
szempontjából érvényben volt. Ezt figyelemmel fogom kísérni, ha bármi probléma van, 
szívesen állok rendelkezésükre, és amiben tudok, segítek természetesen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen. 
 
Gere Imre tűzoltóőrnagy: április 1-jével megalakult az integrált katasztrófavédelmi szervezet. 
Civil szemmel elég nehéz különbséget tenni, mi a tűzoltóság és mi a katasztrófavédelem. 
Maga a katasztrófavédelem egy egységes rendvédelmi szerv, melynek szerves részét képezik 
a hivatásos tűzoltóságok. Mi mindannyian, akik a katasztrófavédelem területén dolgozunk, 
döntő tömegében tűzoltók vagyunk. Az egységes katasztrófavédelmi szervezeten belül 
létrejött még két olyan ágazat, ami a lakosság szempontjából fontos dolog, az egyik a 
polgárvédelem, a másik az iparbiztonság. Az új szervezeten belül egy integrált 
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katasztrófavédelmi hatósági osztály jött létre. Nagyobb hatósági feladatokat kaptunk, 
kéményügyektől kezdve a hulladékkezelés ügyéig a katasztrófavédelem mindenbe belefolyik.   
A szervezet átalakításával a négy darab járás is létrejött, járásokon belül is tartjuk a 
kapcsolatot, és megpróbáljuk segíteni az Önök munkáját. Ennyit szerettem volna elmondani, 
ha bármi kérdés van, szívesen válaszolok rá. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az új kötelezések alapján nekünk 300 embert kell beosztanunk a 
polgári védelembe, ami elég nehézkes feladat. Ezt a gyakorlatban hogyan látják Önök? 
 
Gere Imre tűzoltóőrnagy: erre azért volt szükség, mert a katasztrófavédelmi szervezeten belül 
az országos létszám 15 ezer fő. A 15 ezer főből katasztrófa helyzetben 5 ezer fő vonható ki a 
szervezetből, a másik 10 ezer fővel biztosítani kell a napi feladatok ellátását. Ez az 5 ezer 
ember viszont kevés ahhoz, hogy akár egy árvíznél helyt tudjon állni, ezért kellett az önkéntes 
polgári szervezeteket létrehozni. Folyamatban vannak önkéntes mentőszervezetek kialakítása, 
ezeket a Járási Hivatalok fogják segíteni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a 300 kijelölt ember kötelezhető, mozgatható az ország bármelyik 
területére? 
 
Gere Imre tűzoltóőrnagy: a cél az az, hogy a településen létrehozott szervezetek saját 
településen belüli problémánál nyújtsanak segítséget. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a válaszokat és jó munkát kívánunk. 
Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

173/2013. (VII.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák alkalmazotti létszámainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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174/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Óvoda részére 1 fő határozatlan idejű óvodatitkár közalkalmazotti létszámot 
biztosít 2013. szeptember 1-jétől óvodai feladatok ellátására. 

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

évben bérre és járulékaira 470 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. sz. 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. 
harmadik negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának módosítására 
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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

175/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. 

augusztus 1. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata 
által fenntartott Gondozási Központ szakmai programját jóváhagyja, és ezzel 
egyidejűleg visszavonja a 80/2013. (IV. 23.) határozatát. 

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

értesítse a Gondozási Központ vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal,  
értesítésre: a döntést követő 5. nap 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
( igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

176/2013. (VII.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – 2013. augusztus 1. napjától a Gondozási Központ – 
határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 79/2013. (IV. 23.) határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Gondozási Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának Önkormányzat nevében történő aláírására, valamint a 
dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének kiértesítésére. 

 
Határidő: azonnal,  

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2013. július 31. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

177/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, és az egyes állami és 
önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi CXVIII. törvény alapján tulajdonba veszi az önkormányzat 
közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, jelenleg a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, természetben a 2220 Vecsés, Teréz u. 26. sz. alatt található, 5615 
helyrajzi számú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlant térítésmentesen 
lakás és helyiséggazdálkodás feladat ellátás céljára és vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szlahó Csaba polgármestert, hogy az 1. pontban 

foglalt döntés végrehajtása érdekében az egyes jognyilatkozatokat a tulajdonba 
adással kapcsolatos eljárás során megtegye, és a szerződést az Önkormányzat 
nevében kösse meg. 

 
Határidő: azonnal; 

a jognyilatkozatok megtételére és a szerződés aláírására: az 
értesítésben meghatározott határidőig 

 
Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0190 hrsz. önkormányzati tulajdonú úton megépítésre került közművek 
térítésmentes átvételére 
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 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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178/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján, az 
önkormányzati tulajdonú 0190 hrsz.-ú úton megvalósított ivóvízvezeték és 
szennyvízcsatorna hálózatot átveszi önkormányzati tulajdonba. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közművek térítésmentes átruházására vonatkozó megállapodás 
kösse meg a beruházókkal. (Balázs János (Vectrafém Kft.), Röthi Zoltán (Contact-
Road Kft.), Tűzi János (ingatlan tulajdonos), Kiss Imre (ingatlan tulajdonos)) 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a vagyonkataszterbe történt aktiválást követően a közműveket a DPMV Zrt. 
részére adja át üzemeltetésre. 
 
Határidő: azonnal;  

a térítésmentes átvételhez szükséges megállapodás megkötésére: a 
döntést követő 30 napon belül. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a költségvetés és a zárszámadás elfogadását követően 
felmerült igényekre 
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 Szociális Bizottság a módosítás előtt tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy ha 
mód van rá, az Egészségügyi Szolgálat ne csak 5 milliót kapjon.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az Epres 
területén a vízelvezetés kiépítése is kerüljön bele. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: ez a kiegészítésnél megtörtént.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság a kiegészítésre került 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által tárgyalt 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

179/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) rendelete alapján   
 

- Testvérvárosi kapcsolatokra:      1 200 e Ft 
- Vecsési Hagyományőrző Zenekar részére (támogatás):     800 e Ft 
- Egészségügyi Szolgálat részére:      5 000 e Ft 
- Ipartestület részére (támogatás):      1 130 e Ft 
- VSE Kézilabda Szakosztály utánpótlási csapatok részére 

(támogatás):           800 e Ft 
- Epresben az energia szükséglet biztosítására (I. ütem)   3 324 e Ft 
- Epres területén vízelvezetés kiépítése I. ütem    1 400 e Ft 
- Bálint Ágnes Kulturális Központ őrzésére                11 400 e Ft 
- Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Mazsola 

Játszóház működtetési költségére     4 000 e Ft 
-   Magyar Kultúra Napja 2014. évi rendezvényeire   1 000 e Ft 

     
Ö S S Z E S E N :                 30 054 e Ft 

 
összegű pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 
- bruttó 4 000 000.-Ft-ot a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet 3.2. melléklet 1.6.3.4. előirányzata terhére, 
- bruttó 8 254 000.-Ft-ot a Városgazdálkodás, Egyéb szolgáltatás (552194) 

előirányzata terhére, 
- bruttó 17 800 000.-Ft-ot a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 4.1. általános tartalékalap előirányzata 
terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi 

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

 
Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület szeptember 
havi ülése (2013. I. félévi rendeletmódosítás); 
a megítélt támogatások átutalására: a döntés követő 8 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke   
                     Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
saját keretéből 200 ezer forint támogatási összeget javasol elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, saját keretéből 300 ezer forint támogatási összeget javasol 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

180/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával megrendezésre kerülő 
2013. évi Káposztafeszt rendezvényét 200.000,- Ft összeggel támogatja. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 
kerete” sor terhére biztosítja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

javaslata alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával 
megrendezésre kerülő 2013. évi Káposztafeszt rendezvényét 300.000,- Ft összeggel 
támogatja. 

 
4. A Képviselő-testület a 3. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.5. „Mezőgazdasági 
céltartalék” sor terhére biztosítja. 

 
5. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi 

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

 
Határidő: azonnal;  

a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány elnökének értesítése a döntést 
követő 8 napon belül;    
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2013. november 
havi ülése (2013. III. negyedévi rendeletmódosítás) 
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Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az adósságkonszolidációval érintett hitelek módosításához szükséges Képviselő-
testületi döntés meghozatalára 
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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

181/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Államadósság Kezelő Központ által közölt adatok alapján az adósságátvállalásban 
érintett „Vecsés” elnevezésű, HU0000342159 ISIN azonosító számú denominált 
kötvény tekintetében 3.210.167,84 CHF össznévértékű, 3210,16784 db kötvény 
kerüljön törlésre. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósság átvállalása miatt a 

szükséges dokumentumokat (valamennyi adósságkonszolidációval érintett hitel 
vonatkozásában) az Önkormányzat nevében írja alá annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat teljesíteni tudja az adósságszolgálatból adódó kötelezettségeit. 

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

szerződésben a törlesztő részletek arányos csökkentése mellett a futamidő 
változatlan maradjon. 

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

az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határidő: A szerződés módosításának aláírására: 2013. szeptember 30.; 

Képviselő-testület tájékoztatására: 2013. október havi rendes ülés 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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14. napirendi pont: 
Javaslat a KMOP-3.3.3-13. kódszámú „megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” 
című pályázaton történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az új művelődési 
központ napelemekkel való ellátására szeretnénk beadni pályázatot. 36 millió forint a 
pályázati összeg. 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 javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

182/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, utólagosan támogatja a 

KMOP-3.3.3-13 kódszámú ”A Bálint Ágnes Kulturális Központ épületének 
napelemmel történő ellátása” című pályázat benyújtását. 

2. A Képviselő-testület a projekt teljes költségét bruttó 36 012 276,-Ft összegben 
állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat keretében el 
nem számolható bruttó 214.576,-Ft összeget az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal, 
az el nem számolható költségek fedezetének biztosítására: a 2014. 
évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukciójú pályázaton történő 
indulásra 
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 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: az ÁFA tartalmat nem tudjuk megpályázni, tehát ezt 
biztosítanunk kell, az általános tartalékalap terhére tudnánk biztosítani az önrészt. Szavazásra 
teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

183/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a KEOP-

1.1.1/C/13 kódszámú, ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
benyújtásához a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt 
megvalósítása érdekében.  

2. A Képviselő-testület a projekt teljes bekerülési összegét nettó 175 143 054 Ft 
összegben állapítja meg, amelyből az önrész 8 757 153,- Ft, a pályázat keretében 
nem elszámolható ÁFA összege 47 288 625,- Ft. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés megvalósítása 
érdekében 56 045 778,-Ft összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet általános tartalékalap sorának terhére 
biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 
módosításra vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és benyújtásáról a Képviselő- 
testület elé. 

Határidő: azonnal, 
a költségvetési rendelet módosítása: a III. negyedévi rendelet módosítás 
(2013. november havi ülés) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak meghatározására 
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. 
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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. 
 

184/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés 
részletes szabályait a határozat mellékletét képező Szabályzat tartalmazza. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szabályzat előírásait a 2013. augusztus 1. 

napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni. 
 

Határidő: azonnal; illetve: folyamatos 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

185/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Egészségügyéért 
Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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18. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

186/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Egészségügyi Szolgálat 
Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 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.  
 
Szlahó Csaba polgármester: alapos beszámoló, különösen figyelemre méltó a színes diagram, 
ami mutatja a szakorvosi rendelő betegforgalmát. Az egészségügyi szolgálat munkája 
elismerésre méltó és köszönjük szépen a munkájukat. Szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

187/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aVecsési Egészségügyi Szolgálat 
2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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20. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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. 
 

188/2013. (VII.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Sportjáért 
Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2013. évi közterület használati díjának megállapítására 
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 Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, csak a díjakról döntöttünk, mivel alpolgármester úr a mai napon még tárgyalt a 
búcsút bonyolító céggel. A díjakat inflációs rátával javasolja a bizottság megemelni. Ezt a 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: a bizottság azzal bízott meg a tárgyalás folyamán, hogy a 
lakossági szolgáltatási díjak ne emelkedjenek. Ezt sikerült is elérni, azzal a feltétellel, hogy a 
bérleti díj változatlan, 2,2 millió forint marad. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

189/2013. (VII.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől 

eltérő használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 
2013. évi búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete 
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által bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2.200.000,- Ft összegben, a kauciót 
300.000,- Ft összegben határozza meg. 

 
Az egyéb területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:       1.450,- Ft/m2/nap 
Büfékocsi díja:    11.190,- Ft/nap 
Parkoló díja:       2.410,- Ft/nap 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 
megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 
megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
 
Oláh László képviselő: a piac területén a viacolor a piaci árusok által eléggé szennyezett. 
Van-e arra mód, hogy ezt a betonterületet megtisztítsák. 
 
A Kulturális Központ rendezvényén, a Horvát esten voltam, amikor is azt tapasztaltam, hogy 
az uniós zászló és a Vecsés zászló szépen lengedezett, de mellettük a magyar zászló össze 
volt csavarodva. Próbáltam volna megigazítani, de mivel kódrendszerű a szerkezet nem 
tudtam. Van-e ennek felelőse, aki ellenőrzi ezek állapotát? 
 
Kormányrendelet van arra, hogy az önkormányzatok bizonyos ingatlanokat a bankoktól 
megvásárolhatnak. Az önkormányzatnak van-e erre lehetősége és tervezi-e ezek 
megvásárlását? 
 
Saska Istvánné képviselő: a viacolor tisztíttatásával én is egyetértek. Van-e arra mód, hogy a 
piaci árusok parkolását másképpen oldjuk meg? Sok parkolóhelyet foglalnak el. A padra 
pakolnak, amivel rongálják azok állapotát. Sok vevő pedig a padokhoz láncolja a kerékpárját, 
erre is oda kellene figyelni. 
 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Oláh László képviselő: augusztus 23-25-én kerül megrendezésre az első Vecsési Moto-Rock 
Fesztivál. Mindenkit várunk sok szeretettel. 
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Pável Béla alpolgármester: a Káposztafeszttel kapcsolatosan a kézműves visszaigazolások 
megtörténtek, nincs több hely. Augusztus 10-től lehet nevezni a Káposztafőző versenyre, 
kérem, időben jelezze mindenki részvételi szándékát. 
 
Dr. Szarvas Tibor Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa: sportorvosunk súlyos betegség 
után elhunyt, úgy tűnt megszűnik a sportorvoslás Vecsésen. Tárgyalásokat folytattunk a 
Sportkórházzal, lesz Vecsésen újra sportorvos.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a mai napon az A.S.A képviselőjével és a VETÜSZ Kft. 
ügyvezetőjével tárgyaltunk. Az elmúlt héten két levelet kaptunk az A.S.A-tól, amiben 
tájékoztattak bennünket, hogy július 12-ével a hulladéktörvény megváltozott és a lerakási 
járulékot a deponálók nem háríthatják át a szolgáltatókra. Ez jó hír kellene, hogy legyen, de a 
levél második felében arról értesítettek, hogy a lerakási díjat megemelik. Ha nem fogadjuk el 
az általuk ajánlott feltételeket, akkor csak készpénzfizetés fejében engedik be autóinkat. 
Elmondtuk, hogy ekkora terhet nem tudunk átvállalni. Annyit elértünk a mai napon, hogy a 
13.666,- Ft + ÁFA/tonna összeget lealkudtuk 12.600,- Ft + ÁFA/ tonna összegre.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Képviselő-testület rendelete alapján augusztus 12-től 16-ig 
igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban. Első munkanap augusztus 21. szerda. Azon 
a héten munkarend átcsoportosítás is lesz, pénteki napon, hétfői munkanapot dolgozunk le, 
hétfői ügyfélfogadással, szombaton pedig pénteki napot. A Járási Hivatalban az ügyfélfogadás 
folyamatos.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a ravatalozó kivitelezésével kapcsolatosan bekértük az 
árajánlatokat, négy ajánlat érkezett. Úgy tűnik, van kedvező ajánlat, amit el tudunk fogadni, 
ez viszont jövő tavaszi kezdést prognosztizál. A feltételekről folynak a tárgyalások. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Szent István napi megemlékezés augusztus 20-án, 10 órakor 
lesz. 
 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés szeptember 17-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 
 


