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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 11/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. május 28-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi 
Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselők, Szlahó Csaba polgármester, 
Tábori Ferenc alpolgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Tuba Zoltán 
VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Bugyi Sándorné VETÜSZ Kft. könyvelője, Harazin 
István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. 
Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosa, Szmodics Róbert 
Monori Rendőrkapitányság vezető, Pallaga Norbert Vecsési Rendőrőrs parancsnok, Berényi 
Mária főépítész, Bánné Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője, Kórodi Ágnes 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 
jegyző asszonyt, a sajtó képviselőit, a hivatal kollégáit, Szmodics Róbert kapitányság vezető 
urat, Pallaga Norbert őrsparancsnok urat, Berényi Mária főépítész asszonyt és minden 
megjelentet. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő 
jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Dabasi János képviselő úr egészségügyi 
okok miatt nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
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: 
Beszámoló a Rendőrség 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a 
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgáló feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont – fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 2012. évi 
mérlegbeszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ létszámfejlesztésére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az ún. „LRI-telkek” Magyar Állam általi ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás aláírásához képviselő-testületi felhatalmazás megadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 017/27 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területének további feltöltésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2013/2014. nevelési évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési köznevelési intézményekkel kapcsolatos intézkedések önkormányzat általi 
véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
A Telenor Zrt. kérelme tornyos távközlési állomások építésére, szerződésének előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Berger Csoport Kft. által kérelmezett közterület használati engedély kiadására 
vonatkozó Képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítő testnevelő tanárok jutalmazására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
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26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
28. napirendi pont: 
Javaslat ellátási szerződés kötésére az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetségével fogyatékos személyek nappali ellátására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

119/2013. (V.28.) 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: 
Beszámoló a Rendőrség 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a 
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizgáló feladatok ellátására vonatkozó szezrődés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat VETÜSZ Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az ún. „LRI-telkek” Magyar Állam általi ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás aláírásához képviselő-tetületi felhatalmazás megadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 017/27 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területének további feltöltésére 
Előterjesztő: Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
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18. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2013/14. nevelési évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési köznevelési intézményekkel kapcsolatos intézkedések önkormányzat általi 
véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
A Telenor Zrt. kérelme tornyos távközlési állomások építésére, szerződésének előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Berger Csoport Kft. által kérelmezett közterület használati engedély kiadására 
vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítő testnevelő tanárok jutalmazására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslt ellátási szerződés kötésére az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetségével fogyatékos személyek nappali ellátására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 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: megkezdődött a Gondozási Központ felújítása, az időseket 
átmenetileg a felnőtt könyvtár régi épületében helyeztük el. A KIK járási hivatalának bővítése 
is megkezdődött, két helyiséggel szükséges bővítenünk a hivatalt: egy iroda és egy 
szerverszoba kerül kialakításra. A Kulturális Központ használatbavételi engedélyének 
kiállításához már csak a tűzoltóság szakhatósági engedélye hiányzik. Ennek pótlása 
folyamatban van. Energetikai auditokat készítünk elő, a város különböző intézményeit 
vizsgáljuk át azért, hogy a jövőben kiírásra kerülő energetikai pályázatokon eséllyel 
indulhassunk. Megkezdődtek a kátyúzások városszerte, több cég is dolgozik az utak javításán. 
A Vagyongazdálkodási Osztály több technológiát is kipróbál. Az útépítések és a komplex 
útjavítások első üteme június-július hónapban várható. A Gárdonyi és a Hunyadi utcák már 
meglévő útalapját feljavítjuk, majd megkapják a végleges aszfaltburkolatot. A Sárosi és a 
Mihály utcák teljes pályaszerkezete elkészül, a Lórántffy utca a felmarás után számunkra is 
új, úgynevezett hidegaszfaltos technológiával készül majd el. Az öt utca pályázat egy éves 
garanciális bejárása megtörtént. Apróbb észrevételeket tettek ugyan, de komoly hiányosságot 
nem tártak fel. Az intézmények nyári felújításával kapcsolatos felmérések megkezdődtek. Az 
intenzív esőzések miatt a nagy vízelvezető árkok kétszeri kaszálására volt szükség. Az 
Önkormányzat hitelátvállalása ügyében folyamatos egyeztetéseket kell eszközölnünk az 
Állami Adósságkezelő Központtal. Az 1 392 millió forintos átvállalás a tervek szerint a 
következőképpen oszlik majd meg: jelentős részt visznek el a 700 millió forintos 
kötvénycsomagunkból (OTP), az 500 millió forintos fejlesztési hitelünkből (UniCredit Bank) 
és rendezik a folyószámla-hitelkeretünket is. Május 24-én ünnepélyes keretek között átadásra 
került a Kulturális Központ. Az átadó keretén belül 25-én és 26-án megtartott gyereknapi 
rendezvények jól sikerültek. A vecsési férfi kézilabda csapat bajnokságot nyert NB II-ből 
feljutottak az NB I-be.  
 
Dr. Lugosi Mária képviselő: május 26-án, vasárnap volt a Hősök Napja, a koszorúzáson részt 
vett Huszka Mihály plébános úr, a Vecsési Fúvózenekar, a Róder Imre Cserkészcsapat, az 
Orbán Balázs Erdélyi Kör és az önkormányzat.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Gál István tanár úr saját költségén kiadta az első vecsési rock 
operáról szóló könyvét, melyet minden képviselőnek az ülés előtt kiosztottam.  
 
Pável Béla alpolgármester: az Old Boy csapat szintén bajnokságot nyert, így NB I-es lesz 
jövőre.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

120/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

121/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Rendőrség 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 a beszámolót 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott kérdések kapitány úr 
felé továbbítva lettek. Átadom a szót Szmodics Róbert kapitányságvezető úrnak. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: kérdés volt, hogy Vecsésnek lehet-e önálló 
kapitánysága. Önálló kapitánysága akkor lehetne Vecsésnek, ha lenne önálló bírósága és 
ügyészsége. Alapvető struktúra Magyarországon, hogy az igazságszolgáltatás ennek a hármas 
felépítésnek felel meg. A Monori Rendőrkapitányság három járás területét foglalja magába. A 
Monorit és a Vecsésit teljes egészében, a Nagykátai járás tekintetében pedig Sülysápot, 
Mendét és Urit. Nem tudunk semmilyen hivatalos információt arra vonatkozóan, hogy ez a 
három településünk és vele együtt a Sülysápi rendőrőrs lecsatolásra kerül-e vagy sem. 
Hivatalosan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy amennyiben a bírósági, ügyészségi rendszer 
átalakul vélhetőleg ebben az időben mi is csatlakozunk ehhez a felépítési rendszerhez. 
Ügyfeldolgozási szempontból alapvetően nem okoz gondot a járások kezelése. Kérdés volt 
még a körzeti megbízotti státusz. A kérést még februárban felterjesztettük, várunk arra, hogy 
az átminősítési eljárás befejeződjön, annak megteremtődjön a bérfedezete. A végrehajtás 
szempontjából az anyagokat a rendőrőrsparancsnok úr már előkészítette, körzet leírás, 
területleírás, minden elképzelésünk, ami a szakmát érinti az meg van, a kijelölt körzet, ahol a 
kolléga tevékenykedne az is meg van, illetve a Market Centrál biztosított konténert 
számunkra, innentől kezdve adott a lehetőség, a státuszra várunk. Január 1-jétől országosan 
elrendelték a központi bér- és státuszgazdálkodást, minden ilyen engedélyeztetési eljárást az 
országos rendőrfőkapitány úrhoz kell felterjeszteni a megfelelő szolgálati úton. Részünkről a 
szakmai igényeket megjelenítettük, települési igényt hozzácsatoltuk, részemről akadályát nem 
látom, amint az engedélyt megkapjuk.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a képviselő-testület két hónappal ezelőtt, vásárolt gépkocsit a 
rendőrségnek és fedezetet is biztosítottunk az üzemanyagra. Az anyagokat továbbítottuk az 
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őrsparancsnokság, illetve a kapitányság felé. Kérdésem, hogy az Országos Rendőr-
főkapitánysággal kell-e nekünk szerződést kötnünk? 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kell.  
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdésem, hogy hol tart az ügy? 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: átalakult tavalyi év során a gazdasági igazgatóság, 
valóban vannak hiányosságok, sajnálom, mi időben felküldtük az anyagot. Ahányszor 
rákérdezek, mindig kapok ígéretet, hogy rendezik, pótolják. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a szerződés megfelelő módon kiadmányozásra kerüljön.  
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálok a részletes, alapos beszámoló összeállításához. 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

122/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Rendőrőrs 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi 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: a könyvvizsgáló a zárszámadást a jogszabályi előírásoknak 
megfelelőnek találta. A 660 millió forintos pénzmaradványból 88-90 millió forint volt a 
szabad pénzmaradvány, ez bővíti a városi lehetőségeket, az önként vállalt feladatainkat, 
nagyobb mértékben tudjuk finanszírozni a beruházásainkat, fejlesztéseinket. Szavazásra 
teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

10/2013. (V.30.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének zárszámadásáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a 
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

11/2013. (V.30.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 11/2013. (V.30.) 
önkormányzati rendeletét Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a 
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a rendelet 10. §-ának (3) bekezdését javítanánk a 
következőképpen: „a rendelet 6. §-a és 5. melléklete az abban részletezett T-19 jelű 
szabályozási terv hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződés 
aláírását követő napon lép hatályba.” A településrendezési szerződés mindenképpen 
visszamegy a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság elé.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

12/2013. (V.30.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv 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. 
 

123/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított, 
154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosításáról 
az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja Vecsés Város Településszerkezeti Tervének TSZ-

1/M rajzszámú Településszerkezeti és területfelhasználási terve módosítását, melyet 
a határozat mellékletét képező TSZ-1/M-m1-K1, TSZ-1/M-m2, m3, TSZ-1/M-K2 és 
TSZ-1/M-K3 jelű tervlapok tartalmaznak (4 db). 
 

2. A Képviselő-testület a 154/2006.(IX.19.) határozat mellékletét képező, „Vecsés 
Településszerkezeti tervének leírása” Térségi szerepkör c. pontját visszavonja és 
helyébe az alábbi pont lép: 

 
„TÉRSÉGI SZEREPKÖR ÉS A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉVEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
1. Vecsés részben a Budapesti Agglomeráció része és ezen belül járási székhely. A 

Településfejlesztési Koncepcióban rögzítettekkel összhangban a településfejlesztés 
célja 
- a minőségi kertvárossá válás és 
- a gazdasági fejlődés, valamint  
- a mezőgazdasági termelés, feldolgozás elősegítése. 

 
2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXVI. törvény 

1/3. számú melléklete szerinti térségi területfelhasználási kategóriák egész településre 
vonatkozó adatai - a tv. keretei között - az alábbiak szerint módosulnak:  

 
 

Térségi 
területfelhasználási 

kategória 

BATrT 1/3. számú melléklet TSZT módosítás után 
Térségi 

területfelhasz
-nálási 

kategória 
(hektár)  

Település 
közigazgatási 

területéhez 
viszonyított 
arány (%) 

Térségi 
területfelhasz

-nálási 
kategória 
(hektár) 

Település 
közigazgatási 

területéhez 
viszonyított 
arány (%) 

Városias települési 
térség 1712,98 47,36 1719,02  47,47 

Nagy kiterjedésű 7,76ha  0,21 7,76  0,2 
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zöldterületi települési 
térség 
Magas zöldfelületi 
arányú települési 
térség 

61,82ha  1,71 62,02  1,7 

Erdőgazdálkodási 
térség 583,68 16,14 583,68  16,14 

Mezőgazdasági térség 736,34 20,36 730,10  20,18 
Építmények által 
igénybe vett térség 514,63  14,23 514,63  14,23 

 
3. Vecsés közigazgatási területén a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai 

aktivitás érték tartaléka a módosítás után: 6,506 BIAÉ 
 

4. A Képviselő-testület a 154/2006.(IX.19.) határozat mellékletét képező „Vecsés 
Településszerkezeti tervének leírása” Területfelhasználás c. pontja táblázatának 
utolsó sorát visszavonja és helyébe az alábbiak új sor lép: 
 

      Meglévő                       Tervezett 
Egyéb beépítésre szánt terület 243 ha    531 ha 

 
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2013. június 27-től a város közigazgatási 

területén készülő szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti tervvel 
összhangban készítteti el. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgáló feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: 5 évre kötjük meg a szerződést, változatlan feltételekkel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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124/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a C.C. Audit 

Könyvvizsgáló Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó - 2008. 
május 1. napjától fennálló - szerződését 2013. május 1-jétől 2018. április 30-ig 
terjedő időszakra meghosszabbítja. 
A könyvvizsgálói feladatok ellátására a könyvvizsgálatot ellátó természetes 
személyként dr. Szebellédi Istvánt nevesíti. 

 
2. A Képviselő-testület a könyvvizsgálati díj összegét 101.400,-Ft+ÁFA/hó összegben 

hagyja jóvá. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-

vel az 1-2. pontban foglalt döntésének megfelelően a könyvvizsgálói megbízási 
szerződést 2018. április 30. napjáig terjedő időszakra az Önkormányzat nevében 
kösse meg. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba  

  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

125/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ 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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Reméljük az idei évben jobb eredményt fog 
elérni a Kft, mint tavaly. 
 
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. 
 

126/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VETÜSZ Kft. 2012. évi 
mérlegbeszámolóját 

177.759.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
  31.446.000,- Ft saját tőkével 
- 41.882.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 
A mérleg szerinti eredményt korlátlan időre elhatárolja. 

 
Határidő: azonnal; 

a VETÜSZ Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A cég nincs könnyű 
helyzetben, állandó változásban, bővülésben van. Jelenleg 14 tagja van a Zrt-nek, és most 
még 6-an jelentkeztek. Sok a változó tényező és a jogszabályi feltételek is sűrűn változnak. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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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. 
 

127/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont – fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 2012. évi 
mérlegbeszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi 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. 
 

128/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő–testülete a Vecsés Városközpont – fejlesztő 
Projekt Non-profit Kft 2012. évi mérlegbeszámolóját 

 13.408  eFt mérlegfőösszeggel 
   6.021  eFt mérleg szerinti eredménnyel 

fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi. 

Határidő: azonnal, az ügyvezető igazgató értesítésére a döntést követő 3 napon belül. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 



16 
 

 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására 
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 az „A” határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Két pályázó adta be 
pályázatát, a meghallgatáson csak az egyik pályázó jelent meg. A jelenlegi vezető asszony 
munkájával nagyon meg vagyunk elégedve, elismeréssel szólt a bizottság valamennyi tagja. 
Tartalmas volt a pályázati munkája, hosszú éveken keresztül bizonyította, hogy alkalmas az 
intézmény vezetésére. Az új épületbe való költözést is dicséretesen levezényelte. Köszönjük a 
munkáját. A bizottság egyhangúlag javasolta Bánné Nagy Esztert az intézmény vezetésére.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

129/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánné Nagy 

Esztert bízza meg a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával 
a 2013. július 1-jétől 2018. június 30-ig terjedő időszakra azzal a kikötéssel, hogy 
2016. december 31-ig felsőfokú szakirányú iskolai végzettséget kell szereznie. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 
257/2000. (XII.26.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

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

elkészíttetéséről. 
 

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

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk az intézményvezető asszonynak, és további jó 
munkát kívánunk. 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi 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. 
 

130/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gondozási 

Központ részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2013. 06. hónaptól 
gondozói feladatok ellátására. 

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

évben bérre és járulékaira 920 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. sz. melléklet 
2.9.1. Általános tartalék előirányzat 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 15 napon belül; 
 a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése 

(2013. I. félévi rendeletmódosítás) 
 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az ún. „LRI-telkek” Magyar Állam általi ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás aláírásához képviselő-testületi felhatalmazás megadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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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. 
 

131/2013. (V.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Szlahó Csaba polgármestert a Vecsés 4180/2-8, 4180/15-21, 4180/23, 4183/2, 4183/6 és 
4183/7 helyrajzi számon felvett ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt.-vel kötendő 
tulajdonjog-átruházási szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal; 

 az MNV Zrt. értesítésére: 2013. május 30. 
  

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 017/27 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság tagja: 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. 
 
 

132/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati 

tulajdonban lévő 017/27 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút megnevezésű 
ingatlan belterületbe csatolásához. 

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

jelen határozat alapján a változási vázrajzot rendelje meg és az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő:  azonnal; 
 a megrendelésre: a döntést követő 5 napon belül; 
 a bejegyeztetésre: a változási vázrajz elkészültét követő 5 napon 

belül 
  

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területének további feltöltésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság tagja: 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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

133/2013. (V.28.) határozat 
 
 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés, 367/14. helyrajzi 

számú, önkormányzati tulajdonú, ún. „Lanyi tó” területének további feltöltésére 
vonatkozóan úgy dönt, hogy meghosszabbítja a VETÜSZ Kft.-vel 2010. február 1-
jén megkötött Megállapodást a 11-558-2/2013. sz. építési engedély érvényességéig, 
2014. május 08. napjáig. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 

módosítását az Önkormányzat nevében írja alá. 
 

Határidő: azonnal; 
 a megállapodás megkötésére: a döntést követő 5 napon belül; 

  
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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18. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2013/2014. nevelési évre 
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. 
 

134/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-a alapján 
engedélyezi az önkormányzati fenntartású óvodák minden csoportjánál – szükség 
esetén - a maximális létszámtól való eltérést a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési intézmények vezetőit. 
 

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

  
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
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. 
 

134/2013. (V.28.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-a alapján 
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engedélyezi az önkormányzati fenntartású óvodák minden csoportjánál – szükség 
esetén - a maximális létszámtól való eltérést a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési intézmények vezetőit. 
 

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

  
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési köznevelési intézményekkel kapcsolatos intézkedések önkormányzat általi 
véleményezésére 
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, 
négy téma került megtárgyalásra. Az első határozati javaslat arról szól, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat megkereste az önkormányzatot, hogy foglaljon állást abban a 
kérdésben, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatás felmenő 
rendszerben megszűnik. A nemzetiségi önkormányzat azt javasolja és a határozati javaslat is 
ezt tartalmazza, vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot a Váci Egyházmegyével, mivel a 
közös megállapodás keretében ígéretet tettek arra, hogy az egyházi fenntartásban továbbra is 
működik a nemzetiségi oktatás. A második határozati javaslatnak három pontja van, az első 
pontjában a Grassalkovich Általános Iskola kéri, hogy felmenő rendszerben járuljon hozzá az 
önkormányzat ahhoz, hogy a kéttannyelvű oktatás folytatódhasson a felső évfolyamon is. A 
határozati javaslat második pontjában a felvételi körzetek beosztásáról van szó, mivel 
törvényi változások következnek be, viszont a határidő november, ezért javasolja a bizottság 
ezt a pontot kivenni a határozatból, mert van időnk még ennek a megtárgyalására. A határozat 
harmadik pontja arról szól, hogy az oktatási intézmények nevét a KIK megváltoztatta, 
szeretnénk, ha megmaradna a Gróf előnév az Andrássy iskolánál és megmaradna a német 
nyelvű név is a Grassalkovich iskolánál. Ezekkel a módosításokkal a bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az első határozati javaslat arról szól, hogy az Önkormányzat 
javasolja, hogy amennyiben lehetséges továbbra is próbálják megoldani a német nemzetiségi 
nyelvoktatást a Petőfi Sándor Általános Iskolában.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő: kinek a hatásköre erről dönteni? 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Váci Egyházmegye fog döntést hozni.  
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: az iskola és az egyház valószínűleg egyeztetett a kerettanterv 
választásáról. Az iskola az egyházi iskolákra vonatkozó kerettantervet választotta, nem a 
nemzetiségi iskolákra vonatkozót. Lehetett volna úgyis, hogy egyházi mellett a nemzetiségit 
is viszi, de az igazgatónő tájékoztatása szerint ezt azért nem tudta vállalni, mert az új 
köznevelési törvény, illetve a nemzetiségi törvény is úgy módosult, hogy szeptember 1-jétől 
maximum 23 fős osztályokban, csoportbontással lehet a nemzetiségi nyelvet tanítani. A 
csoportbontást a Petőfi iskola nem tudja megoldani, helye nincs. Ennek ellenére mi kérjük, 
hogy vizsgálja meg a fenntartó annak a lehetőségét, hogy mégis hogyan lehetne az első 
osztályban és az ötödik osztályban továbbra is ennek a nemzetiségi nyelv oktatásának a 
lehetőségét biztosítani.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

136/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Váci 

Egyházmegyének, mint a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium fenntartójának, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megváltozott 
jogszabályi előírások figyelembe vételével továbbra is legyen lehetőség az 
intézményben a 2013/2014. tanévtől kezdődően az 1. és 5. évfolyamokon is a német 
nemzetiségi nyelvoktatás biztosítására. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

oktatási intézmény vezetőjét, az NNÖK elnökét és a Váci Egyházmegye 
Ordináriusát. 

 
Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
  

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

137/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértését adja ahhoz, hogy 

a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 
Grassalkovich Grundschule Wetschesch intézményében a 2013/2014. tanévtől 
kezdődően felmenő rendszerben a kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma a 
felső tagozaton is bevezetésre kerülhessen. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a 

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola nevéből a gróf megjelölés, továbbá, hogy a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton 



23 
 

Grassalkovich Grundschule Wetsches nevéből a német nemzetiségi nyelvű 
megnevezés kivételre kerüljön. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntéseiről értesítse az érintett 

oktatási intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét és a Vecsési Tankerület 
igazgatóját. 

 
Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
  

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
A Telenor Zrt. kérelme tornyos távközlési állomások építésére, szerződésének előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság tagja: 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. 
 

138/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja a Telenor 

Zrt. kérelmét tornyos távközlési állomások építését az alábbi önkormányzati 
tulajdonú helyszíneken: 

 
a) PE-0685 Vecsés Bertalan - helyszín: 30 m magas monopol szerkezetű torony 

a Kellner dr. utcai garázssor mögötti önkormányzati tulajdonú telek végén.  
Hrsz.: 5759 
Nagysága: 1 998 m² 
 

b) PE-0686 Vecsés Klapka – helyszín: 35 m magas monopol szerkezetű torony a 
Széchenyi utcától délre, a Vízmű területén. 
Hrsz.: 0189/1 
Nagysága: 16 ha 5 145 m² 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az állomások által elfoglalt területekre 

vonatkozóan 10 éves, határozott idejű, 2023. december 31. napjáig tartó bérleti 
szerződést köt a Telenor Zrt-vel az alábbi feltételekkel: 
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A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges  
 az engedélyezéskori és időközönkénti sugár-egészségügyi vizsgálat 

elkészítésének kötelezettségét a lakosság biztonsága érdekében. Amennyiben 
a Telenor Zrt. a fejlesztések során jelentős teljesítmény növekedéssel járó 
átépítést tervez, vagy betelepülés során újabb szolgáltató jelenik meg, akkor 
a szolgáltatók kötelezhetők új mérési eljárás lefolytatására.  

 az antennatornyokat olyan módon építsék meg, hogy az alkalmas legyen más 
szolgáltatók antennáinak befogadására is. 

 a bérleti díj (más szolgáltató számára való hozzáférés biztosítása esetén is) 
minden évben felülvizsgálatra kerül és a KSH által közzétett infláció 
mértékével növelhető. 

 a szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy a távközlési létesítményekkel 
összefüggésben esetlegesen felmerülő, bíróság által megítélt kártalanítás vagy 
kártérítés összegét és az ezzel összefüggésben keletkezett egyéb költségeket 
(pl. perköltség, szakértői díj, stb.) az Önkormányzattól átvállalja. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bérleti díj összege a szerződés megkötésekor: 

1.200 eFt+ÁFA/év/bázisállomás. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
önkormányzat nevében történő aláírására. 

 
Határidő: azonnal; 

bérleti szerződés megkötésére a döntést követő 90 napon belül 
  

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Berger Csoport Kft. által kérelmezett közterület használati engedély kiadására 
vonatkozó Képviselő-testületi döntés meghozatalára 
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 a határozati javaslat „C” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és szintén a „C” változatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, azzal a 
kiegészítéssel, hogy 300 ezer forint a kaució.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „C” változatának 
elfogadását. 
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139/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berger 

Csoport (Vecsés, Tamás u. 8.) 2013. június 04-től, 2013. június 10-ig, az Epres 
területén, a „Családi nap” elnevezésű rendezvény lebonyolítására vonatkozó 
közterület használati engedélyének kiadását 2.100.000,- Ft területhasználati díj és 
300.000,- Ft kaució megfizetése ellenében támogatja. 

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

Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével a közterület használati engedélyt 
adja ki. 

 
Határidő:  azonnal; 

a döntést követő 5 napon belül 
       Felelős:  Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítő testnevelő tanárok jutalmazására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 
 
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. 
 
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. 
 

140/2013. (V.28.) határozat 
 
1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság és a 

Sport Bizottság együttes javaslatára úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanév iskolák 
közötti sportversenyeinek lebonyolításáért az intézményeknek a testnevelő 
tanárok jutalmazására az alábbi- a munkáltatót terhelő járulékokat is 
tartalmazó- összeget biztosítja: 

 
- Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
testnevelő tanárai részére:  

                                                                                 bruttó: 120.000.-Ft 
- Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola testnevelő tanárai részére:  

                                                                                 bruttó: 120.000.-Ft 
- Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola testnevelő tanárai részére:  

                                                                                 bruttó: 120.000.-Ft 
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- Halmi Telepi Általános Iskola testnevelő tanárai részére: 
                                                                                 bruttó: 120.000.-Ft 
 
2. Ezen a jogcímen a jutalmak elosztására és kifizetésére az Önkormányzat jogosult. 
 
3. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésének 7.1. sz melléklet 3.4. sora tartalmazza. 
 
4. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítése a döntést követő 8 napon belül 
a költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
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. 
 

141/2013. (V.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2012. évi ellátásáról szóló beszámolót. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról és értesítse a döntésről a 
Semmelweis Bölcsőde, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőit. 

 
Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 30 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Saska Istvánné képviselő: van-e arra lehetőség, hogy rendeletben szabályozzuk a különböző 
helyeken kirakott plakátok és hirdetések kihelyezésének idejét. Szeretném, ha lenne egy olyan 
szabályozás, hogy például az esemény után 10 nappal köteles a plakátokat leszedni, ha nem 
teszi meg lehessen büntetni. 
 
Oláh László képviselő: van-e mód és lehetőség arra, hogy Vecsésen is legyen 
egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálat?  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: szinte biztos, hogy nem a mi hatáskörünk, kérhetjük. Azt 
kellene megvárnunk, hogy vélhetően nyáron a Market Centralban nyílik meg először a 
Kormányablak, hogy a Kormányablakba lesz-e ilyen funkció telepítve. Mindenképpen utána 
kérdezünk. 
 
Oláh László képviselő: A Vecsési Tájékoztató felügyeletét, ellenőrzését az önkormányzatban 
végzi valaki? A májusi példányban több komoly hibát is találtam. Tévesen vagy hibásan 
jelent meg a Lóti-futi rendezvénnyel kapcsolatosan több információ.  Az áprilisi lomtalanítás 
is a májusi számban jelent meg.  
 
Szalontai János Vecsési Tájékoztató szerkesztő: a Lóti-futi rendezvénnyel kapcsolatosan kész 
anyagot kaptunk. Azon mi nem változtattunk. A nyomdánál hibáztak akkor, amikor a 
digitálisforma előkészítést végezték az áprilisi anyagot hívták elő és tették be a májusi helyett, 
amit mi jól elküldtünk. Ennek a pótlására külön szórólapot nyomtattattunk a nyomda 
költségére.  
 
26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Nincs közérdekű bejelentés. 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk. Következő képviselő-testületi ülés 
június 25-én lesz.  
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


