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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 13/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. június 25-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, 
Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselők, 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, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető 
igazgatója, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Dr. Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosa, Vargáné 
Tarr Mária gazdasági igazgató jelölt 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 
közalapítványok elnökeit, jegyző asszonyt, a sajtó képviselőit, a hivatal kollégáit és minden 
megjelentet. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő 
jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Tábori Ferenc alpolgármester úr nem tud 
részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

143/2013. (VI.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjei közül: 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból történő kilépési 
szándék bejelentésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
 

144/2013. (VI.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket felveszi napirendjei közé: 
 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból történő kilépési 
szándék bejelentésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontok sorrendiségére 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 Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Önkormányzata 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az „ÁROP-3.A.2-2013” kódszámú, 
„Szervezetfejlesztés a KMR régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására és elvi 
döntés meghozatalára a KEOP-1.1.1/C/13. számú pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Dózsa György úti és az Áchim András utcai orvosi 
rendelők klimatizálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren megvalósuló „Generációk kútja” szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az árvíz sújtotta Szigetmonostor Község Önkormányzata támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a sportpálya-gondnok munkaviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának megbízására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból történő kilépési 
szándék bejelentésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának megbízására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 
27. napirendi pont: 
Szűcs Zoltán, 2220 Vecsés, Gyár u. 7. szám alatti lakos fellebbezése 
Előterjesztő:  Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
 
28. napirendi pont: 
Szűcs János, 2220 Vecsés, Lakcím nélküli lakos fellebbezése 
Előterjesztő:  Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

145/2013. (VI.24.) 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 Vecsés Város Önkormányzata 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az „ÁROP-3.A.2-2013” kódszámú, 
„Szervezetfejlesztés a KMR régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására és elvi 
döntés meghozatalára a KEOP-1.1.1/C/13. számú pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Dózsa György úti és az Áchim András utcai orvosi 
rendelők klimatizálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren megvalósuló „Generációk kútja” szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az árvíz sújtotta Szigetmonostor Község Önkormányzata támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a sportpálya-gondnok munkaviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának megbízására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból történő kilépési 
szándék bejelentésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának megbízására 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 
27. napirendi pont: 
Szűcs Zoltán, 2220 Vecsés, Gyár u. 7. szám alatti lakos fellebbezése 
Előterjesztő:  Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
 
28. napirendi pont: 
Szűcs János, 2220 Vecsés, Lakcím nélküli lakos fellebbezése 
Előterjesztő:  Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: május végén átadtuk az új Bálint Ágnes Kulturális Központot, és 
a mai nappal megérkezett a végleges használatbavételi engedély is.  
 
A képviselők száma 10 fő, Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kiírásra került olyan energetikai pályázat, mely előnyben részesíti 
a már meglévő épületek esetében a megújuló energia hasznosítását. Így megkezdtük a 
Kulturális Központ elektromos energia igényének napelemmel történő kiváltását. Eredményes 
pályázat esetén az épület villamos energia szempontjából függetlenedne a központi hálózattól. 
A Halmi Telepi Általános Iskola korszerűsítését célzó pályázatunk hiánypótlását befogadták, 
a döntés még erre a hónapra várható. Június hónapban beadásra került a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz a „Generációk Kútja” című projektünk. Előkészítés alatt a KEOP-1.1.1/C/13. számú 
pályázat, mely a települési szilárd hulladékrendszerek eszközparkjának fejlesztését és 
informatikai korszerűsítését célozza.  
Az aszfaltos utcák kátyúzása befejeződött. A Wass Albert utca és az Előd utca mart aszfaltos 
részének javítása az elkövetkezendő hetekben várható. A Virág utca Bokor utca és Ádám utca 
közötti szakaszának geodéziai felmérése és tervezése folyamatban van. Elképzeléseink szerint 
a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása után az utat szilárd burkolattal szeretnénk 
ellátni, és ahol szükséges a járda javítására is sor kerülne. Különösen kritikus szakasz a 
Tölgyfa és a Bokor utcai rész. Látványtervet rendeltünk meg a Wass Albert utca Görgey utca 
felé eső szakaszára egészen az LRI telkek magasságáig. Az utcakép rendezése mellett a 
látványterv tartalmazza az új játszóteret, az ügyességi pályát és a labdázót. A ravatalozó 
kivitelezésére ajánlatokat kértünk be, mellyel kapcsolatban a műszaki egyeztetés jelenleg is 
zajlik. A lakótelepi üzletsor melletti terület megújítása részben befejeződött, járda és parkoló 
épült. A kertészeti munkálatokra a következő napokban kerül sor. A csapadékos időjárás miatt 
állandóan vágnunk kell a növényzetet, az idén már negyedik alkalommal kellett a kül- és 
belterületi részek kaszálását megrendelni. 
20 éves a Vecsés-Rheinstetteni testvérkapcsolat, ebből az alkalomból emlékérméket 
készíttettünk. A városi ünnepségünkön részt vett Sebastian Schrempp főpolgármester úr, 
Kurth Roth volt polgármester, akit Pro Urbe díjjal tüntettünk ki, és Jürgen Morhardt 
alpolgármester úr. Tiszteletükre díszvacsorát rendeztünk, ahol részt vett Bükk László és 
Molnár Imre volt polgármester urak is. Június 15-én került sor a bajnokok vacsorája című 
rendezvényre, melyet Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke rendezett. Június 21-én volt a 
hajtóműpróbázó átadása a Budapest Airport Zrt-nél, melyen Tábori Ferenc alpolgármester úr 
vett részt. Erre a fejlesztésre már tíz éve vártunk. 
Az adósságátvállalásról még annyit szeretnék elmondani, hogy a 2,3 milliárdos 
adósságállományból 1,392 milliárd forintot vitt el az állam. A következő tételekből adódott 
össze. 198 millió forintos folyószámlahitel, 500 millió forintos fejlesztési hitelből 420 millió 
forint, valamint a 700 milliós kötvényből 773 millió forint. 
Az önkormányzat előtti parkolóhoz tartozó sorompó hamarosan elkészül.  
       
Oláh László képviselő: múlt hét hétvégén Egerben négynapos utánpótlás torna volt, ahol a 
vecsésiek is több korosztályban vettek részt igen szép eredménnyel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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146/2013. (VI.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 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. 
 

147/2013. (VI.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Önkormányzata 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelete 
megalkotására 
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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a könyvvizsgáló részletesen átnézte a rendeletet. Az egyeztetés 
alkalmával felmerült észrevételek beépítésre kerültek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

13/2013. (VI.27.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a módosítással, hogy a 
díjfizetésre vonatkozó türelmi időszak vége október 31 legyen. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a módosítással, hogy 
október 31. legyen a díjfizetésre vonatkozó türelmi időszak vége.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított rendelet-tervezet elfogadását. 
 

14/2013. (VI.27.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 14/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi 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 rendelet elfogadását. 
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15/2013. (VI.27.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletét a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
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. 
 
 

148/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a számlavezető 

OTP Bank Nyrt-től 200 M Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2013. július 
01-től 2013. december 20-ig határozza meg. 

 
3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 
elsősorban a saját bevételeket, a feladatalapú támogatás és egyéb támogatásokat 
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Államháztartási Törvényt és az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. 

részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 

 
6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
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ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő: azonnal, 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 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.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, NNÖK képviselője: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértését adta elfogadásához. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: megköszönöm a kollégák munkáját, akiknek központi 
képzésben is részt kellett venniük. 3-4 hónapos munka van a program mögött. Július 1-jével 
olyan változás lép életbe, hogy aki nem a kiadott jogszabálynak megfelelő Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik, amit a képviselő-testület is elfogadott, az július 1. 
után uniós pályázaton nem indulhat. A környező települések közül elsők között vagyunk, akik 
ezt el fogják fogadni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

149/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott feladatok határidőben történő 
teljesítéséről. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot írja alá és a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületét, a Pest Megyei Kormányhivatalt 
és a Türr István Képző és Kutató Intézetet, valamint az önkormányzati fenntartású 
intézményeket. 
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Határidő: azonnal, 
értesítésre: 2013. június 30. 
feladatok teljesítésére: HEP-ben foglaltak szerint 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
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. 
 
 

150/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján 
jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – 2013. július 1. napjától a Vecsési Polgármesteri Hivatal – határozat 
mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 194/2011. (VII. 26.) határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Vecsési Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 

Határidő: azonnal, 
                       záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2013. július 1. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
                       polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratának módosítására 
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. 
 

151/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények Központi 

Konyhája 181/2009. (VIII. 31.) határozat 17. pontjával elfogadott Alapító Okiratát 2013. 
július 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 

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 Alapító  Okiratot módosítja a 151/2013. (VI.25.) 
határozattal 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 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 
         „12.  A költségvetési szerv besorolása:                    

        Gazdálkodási jogkör:    
       Önállóan működő  költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait a Vecsési Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi  
  Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el.” 
 

c) 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  
 
Alaptevékenysége:   központi konyhai tevékenység 

 
 

     Szakfeladatok megnevezése, száma: 
   561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás  
   562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 
   562 913   Iskolai intézményi étkeztetés 
   562 917   Munkahelyi étkeztetés 
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562 920   Egyéb vendéglátás 
 

 
                  Vállalkozási tevékenysége:    nincs 
 

A költségvetési szerv kapacitása:    3500 adag” 
 
 

      d)  Az Alapító Okirat 15. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15. pont lép:  
 

    „15. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 
székhelyén lévő 35/2 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök. „ 
 
 

e) Az Alapító Okirat 17. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 17. pont lép:  
      

           „17.      Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: 
 

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

  f ) Az Alapító Okirat 18. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 18. pont lép:  
 
     „18.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
pályázati eljárás útján határozott időre.” 

 
 

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

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1.” 
 
 
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: 2013.07.15. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013.07.15. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az „ÁROP-3.A.2-2013” kódszámú, 
„Szervezetfejlesztés a KMR régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton 
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. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: szervezetfejlesztésre szeretnénk pályázni. Elsősorban az új 
önkormányzati törvény, járási törvény hatálybalépésével a szétválasztásra került feladatok, az 
itt maradt feladatok, a Polgármesteri Hivatal által ellátott új feladatok, illetve a régi feladatok 
megváltozott struktúrában való újragondolásáról van szó. Hét kötelező pályázati elemünk van, 
kettő választható, 20 és 40 millió forint közötti összeget lehet megpályázni, önrészt nem 
igényel a pályázat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

152/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván 

venni az ÁROP-3.A.2 kódszámú, „Szervezetfejlesztés a KMR régióban lévő 
önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton „Szervezetfejlesztés Vecsés Város 
Önkormányzata számára” címmel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázattal 

kapcsolatos előzetes egyeztetések lefolytatásáról és a végleges szakmai tartalom 
meghatározásáról. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat határidőben 

történő benyújtásáról. 
 

Határidő: azonnal; 
a szakmai tartalom kidolgozására: 2013.07.20.; 
a pályázat benyújtására: 2013.07.31. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására és elvi 
döntés meghozatalára a KEOP-1.1.1/C/13. számú pályázaton való részvételre 
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 tárgyalta az 
előterjesztést és nem javasolja a társuláshoz való csatlakozást. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és ugyancsak nem javasolja a társulásban való részvételt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: erre a pályázatra a VETÜSZ Kft. önállóan készül pályázni. A 
társulásban történő együttműködéssel kapcsolatosan sok részlet nem ismert. Nem lehet külön 
és a társulásban is egyszerre beadni a pályázatot, vagyis két irányból ugyanarra a forrásra nem 
lehet pályázni. A társuláshoz való csatlakozás elkötelezettséggel jár. A Gazdasági Bizottság 
nem javasolja a csatlakozást.  
 
Szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság javaslatát, mely szerint nem kívánunk 
csatlakozni a Társuláshoz. 
 
 

153/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

részt venni Gyál, Alsónémedi és Pécel településekkel megalakuló Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban. 
 

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

  
Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
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 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a Vecsési 
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Kézilabda Szakosztály felnőtt női és férfi csapata is kapjon 1,5 millió forint támogatási 
összeget. Későn adták be a kérelmüket, bajnokságon való részvétel költségeihez kérik az 
összeget. Kérem, a Képviselő-testületet a kiegészítéssel fogadja el a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Sport Bizottság által kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

154/2013. (VI.25.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2013. (V.30.) 
önkormányzati rendelete 17.2. számú melléklet feladattal terhelt működési 
pénzmaradvány 4. sora terhére az alábbiakban felsorolt civil szervezeteket részesíti 
támogatásban: 

 
 „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája 

Ápolásáért Alapítvány               50.000,- Ft 
 Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület       500.000,- Ft 
 Lumpen-Klumpen tánccsoport           50.000,- Ft 
 Vecsési József Attila Művelődési Ház Népdalköre       50.000,- Ft 
 Honismereti Kör (működésre)          50.000,- Ft 
 Rosmarein Táncegyesület (működésre)         50.000,- Ft 
 II. számú Nyugdíjasklub (kirándulásra, ünnepekre)       50.000,- Ft 
 III. számú Nyugdíjasklub (fürdőjegyre, utazásra)       50.000,- Ft 
 Róder Imre Cserkészcsapat (utazáshoz, táborozáshoz)       50.000,- Ft 
 Rohan Hobbilovas Sportegyesület (működésre)        50.000,- Ft 
 Concerto Harmonia (működésre)          50.000,- Ft 
 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési Sz. (működésre)     50.000,- Ft 
 Orbán Balázs Erdélyi Kör (működésre)         50.000,- Ft 
 Dobrovitz Kft. (fogathajtó verseny megrendezésére)  1.000.000,- Ft 
 Vecsés-Óváros Plébánia 

(templomkapu felújítása, nyílászárók állagmegóvása)     500.000,- Ft 
 Vecsési Ipartestület (bérlet, támogatás elmaradás)     500.000,- Ft 
 Vecsés SE Kézilabda Szakosztály 

(felnőtt női és férfi kézilabda csapat)    1.500.000,- Ft 
 

Összesen:                4.600.000,- Ft 
 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
  

Határidő: azonnal; 
a támogatási megállapodás megkötésére a döntést követő 30 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására 
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. 
 
 

155/2013. (VI.25.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat határozat mellékletét képező Térítési Szabályzatát. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse az intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal; 
értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Dózsa György úti és az Áchim András utcai orvosi 
rendelők klimatizálására 
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: kérdésem, hogy ennyibe kell kerüljön ténylegesen, nem lehetne 
megoldani kevesebb összegből? 
 
Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos: külön kell választani a két rendelőt. A Dózsa György úti 
a drágább, itt négy rendelő helyiség és három váró van. Hét beltéri egységes klíma kerülne 
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ide. Meg lehetne oldani, hogy beteszünk hét darab klímát, de ennek az a hátránya, hogy 
átmeneti fűtésre nem használható és dupla annyi lenne a villanyköltsége. Ez egy úgynevezett 
inverteres klíma, ami azt jelenti, hogy jóval kisebb az üzemeltetési költség, csak olyan 
mértékben hűt, amennyire szükséges. Ugyanez az Áchim András utcában is, ahol különösen 
fontos, hogy átmeneti időszakban fűtésre is alkalmas legyen, mert a konvektoros fűtés nagyon 
sok gázt használ.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

156/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dózsa 

György úti orvosi rendelő klimatizálására bruttó 2 660 e Ft összegben, az Áchim A. 
utcai orvosi rendelő klimatizálására bruttó 745 e Ft összegben pótelőirányzatot 
biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére az Önkormányzat  a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet 3 .2 melléklet Általános tartalék 
2.9.1.sorából.  

          
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; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület szeptember 
havi ülése (2013. I. félévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren megvalósuló „Generációk kútja” szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a pályázat keretében igénylehető támogatás maximum 5 millió 
forint, a támogatás mértéke maximum 70%. Ha nyerünk a pályázaton a projekt költsége 
mindennel együtt körülbelül 10 millió forint lesz. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
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157/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. 
pontja értelmében „Generációk kútja” elnevezéssel szobrot kíván állítani a Halmy 
József téren található 3430/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan 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 6 402 070,- Ft, amelyhez az 

Önkormányzat 1 920 621,- Ft önrészt biztosít a 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet általános tartalékalap sorának terhére.  

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglalt döntés 

végrehajtásának érdekében gondoskodjon a költségvetési rendelettervezet 
elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2013. 
szeptemberi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az árvíz sújtotta Szigetmonostor Község Önkormányzata támogatására 
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. 
 

158/2013. (VI.25.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Szigetmonostor Község Önkormányzatát támogatva 500.000,- Ft-tal járul hozzá az 
árvízi helyreállítás költségeihez. 
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6. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 
támogatási összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet általános tartalékalap sorának terhére biztosítja. 

 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse 

Szigetmonostor Község polgármesterét, továbbá gondoskodjon az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 
elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2013. június 27. 
támogatási szerződés megkötésére: 2013. július 10. 
rendeletmódosításra: a Képviselő-testület szeptemberi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a sportpálya-gondnok munkaviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok 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. 
 

159/2013. (VI.25.) határozat 
 
8. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Séra 

Sándornak a Sportpálya gondnoki állására vonatkozó munkaszerződését 
határozatlan időre meghosszabbítja. Munkabérét havi bruttó 98.000,- Ft-ban 
állapítja meg. 

 
9. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi okmányok 

elkészíttetéséről. 
 

Határidő: 2013. július 31. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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18. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának megbízására 
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 a jelenlegi igazgatót, Kis Tóth János megbízatását javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: sajnos a meghallgatáson nem tudtam ott lenni, de a 
sok-sok éves tapasztalat mutatja, hogy Kis Tóth János igazából alkalmas ennek a posztnak a 
betöltésére. Az intézmény megnyitásához fantasztikus munkájával, idejét nem kímélve járult 
hozzá. Köszönjük munkáját.  
 
Szlahó Csaba polgármester: három jelentkező volt, akiket meghallgattunk. Kis Tóth János 
jelenlegi igazgató úrnak nagy szerepe van abban, hogy átadásra kerülhetett az új kulturális 
központ. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

160/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kis Tóth 

Jánost bízza meg a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatói teendőinek 
ellátásával a 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig terjedő időszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetéséről. 
 

Határidő: 2013. július 15. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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. 
 

161/2013. (VI.25.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból történő kilépési 
szándék bejelentésére 
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. 
 
 

162/2013. (VI.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bejelenti kiválási szándékát a 

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból. A kiválás 
napja: 2013. június 30. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábban lefolytatott egyeztetéseknek 

megfelelően a 2013. július 1. napjával megalakuló jogi személyiségű Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban nem kíván részt venni, 
mivel a Társulás által ellátandó feladatokat Vecsés Város Önkormányzata eddig is 
önállóan, saját intézményhálózatán keresztül látta el. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 

megküldésével a kiválási szándékról értesítse a Társulási Tanácsot. 
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Határidő: a Társulás értesítésére: 2013. június 28. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi 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. 
 

163/2013. (VI.25.) határozat 
 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VETÜSZ Kft. 

2013-2015. évre szóló Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervét. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Kft. ügyvezetőjét. 
 

Határidő: azonnal; 
értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról 
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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

164/2013. (VI.25.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs kérdés. 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: a Vecsési Fúvózenekar elnöke megkért, hogy jelentsem be, hogy a 
zeneiskolából 8 tanuló sikeres zenei táborban vett részt Cegléden.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: július 1-jén, hétfőn Közszolgálati Tisztviselők Napja. A 
Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal is zárva tart.  
 
Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvos: július 1-jén, hétfőn 
Semmelweis Nap. Az egészségügyi intézményekben nem lesz ellátás, csak központi ügyelet.  
 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: munkaterv szerint haladunk, a következő Képviselő-testületi ülés 
július 30-án lesz. 
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


