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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 8/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. április 23-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, 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, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné Borbás 
Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Rózsa Balázs Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Osztály vezetője, Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetője, Harazin István 
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Szarvas 
Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosa, Hanek Gábor szakértő, 
Kecskeméti Róbert szakértő 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, a 
sajtó képviselőit, a hivatal kollégáit és minden érdeklődőt. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Saska Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy 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: 
Javaslat a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, illetve egy új társulás 
létrehozására, a Társulási Megállapodás elfogadására és Vecsés Város Önkormányzatának 
képviseletére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód és környéke közösségi ellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrő és környéke házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé V. Terézia intézményvezető 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az új művelődési ház és könyvtár épületének elnevezéséről szóló 283/2012. (XI.27.) 
határozat módosítására 



3 
 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására     
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda felújítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat kérelem benyújtására a Fővárosi és Pest megyei Tisztifőgyógyszerészhez a vecsési 
CBA területén belül közforgalmú gyógyszertár létesítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv megújítására létrehozott 
társulás megszüntetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 
Programja keretében kiírt 2013. évi pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat terület vásárlására a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszról szóló 
53/2013. (III.26.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” névhasználatának engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
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27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
30. napirendi pont: 
Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
31. napirendi pont: 
Ujj Tibor, 2220 Vecsés, Lőrinci u. 81. szám alatti lakos fellebbezése 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 
 

64/2013. (IV.23.) 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 a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, illetve egy új társulás 
létrehozására, a Társulási Megállapodás elfogadására és Vecsés Város Önkormányzatának 
képviseletére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód és környéke közösségi ellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézmnyi 
Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrő és környéke házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézmnyi Társulás közös megegyzéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az új művelődési ház és könyvtár épületének elnevezéséről szóló 283/2012. (XI.27.) 
határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda felújítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat kérelem benyújtására a Fővárosi és Pest megyei Tisztifőgyógyszerészhez a vecsési 
CBA területén belül közforgalmú gyógyszertár létesítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv megújítására létrehozott 
társulás megszüntetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 
Programja keretében kiírt 2013. évi pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat terület vásárlására a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszról szóló 
53/2013. (III.26.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” névhasználatának engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslt háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
30. napirendi pont: 
Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
31. napirendi pont: 
Ujj Tibor, 2220 Vecsés, Lőrinci u. 81. szám alatti lakos fellebbezése 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: április hó elején ünnepélyesen átadásra került az Ablon által 
épített logisztikai parkban a Benteler Kft. gyártóüzeme. A német-magyar vegyesvállalat 46 
embert foglalkoztat, 6000 m2-es csarnokot bérelnek, és közel 3 milliárdos forgalmat 
bonyolítanak. Végső soron megállapíthatjuk, hogy a Képviselő-testület helyesen döntött, 
amikor támogattuk az Ablon fejlesztőcég kérelmét, és ezzel megnyitottuk az utat ezen 
beruházás megvalósulása előtt. 
Április 11-én az alpolgármester urakkal, az érintett bizottsági elnökökkel tárgyaltunk a Kör 
Építészstúdió tervezőivel, akik bemutatták a jövőben építendő sportcsarnok első tanulmány-, 
illetve vázlatterveit. 
Április 15-én a Dobrovitz Lovasfarmon a Sport Bizottság elnökével voltunk egy egyeztetésen. 
Itt az esetlegesen létesítendő sportcsarnok egyéb megvalósítási körülményeit vizsgáltuk. A 
beszélgetés végén abban maradtunk, hogy az ötletgazdák a projekt tanulmánytervének 
kidolgozása után újra felkeresnek bennünket.  
A GGT Kft. illetékesei ismételten felkerestek bennünket, ez alkalommal az írásbeli 
ajánlatukat is elhozták, mely két intézményünk piaci alapon történő energiakorszerűsítését 
tartalmazza. Tájékoztattam őket, hogy időközben pályázatot adtunk be ezen intézmények 
korszerűsítésére és ezek elbírálására várunk. Amennyiben eredménytelen a pályázatunk, 
akkor foglalkozunk majd az önerős fejlesztésekkel. 
A beiratkozó gyermekek magas száma miatt két új általános iskolai osztályt is indítani kell, a 
tantermek felszerelésének költségeiben a KIK járási hivatalával osztozunk fele-fele arányban. 
A járási Klebersberg Intézményfenntartó Központ két munkatárssal és két helyiséggel 
gyarapodik. A bővítési munkálatok költségeit az Önkormányzat, a felszereléseket a KIK 
biztosítja. Hamarosan elhelyezésre kerül a Grassalkovich iskola belső udvarán az új komplex 
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játék, melynek beszerzési és felállítási költségeit az iskola alapítványa és az Önkormányzat 
finanszírozta. A piactér egy éves felülvizsgálatára sor került, néhány növény pótlásáról még 
gondoskodnunk kell, egyébként mindent rendben találtak. Befejeződött az Anna utcai 
járdaépítés, melyet tavaly ősszel a tél beállta miatt függesztettünk fel. Ugyanígy járt a Görgey 
utca építése is, melyet a következő hetekben szintén szegélykő-martaszfalt technikával fogunk 
elkészíteni. Elkészült a Lőrinci úton a második forgalomlassító küszöb is, így ma reggel óta a 
Lőrinci út újra teljes hosszában használható. Április 11-én ülésezett a Forgalomtechnikai 
Munkacsoport, ahol az útépítésekre szánt keret felhasználására született javaslat. Az 
árajánlatok begyűjtése után tudjuk teljes bizonyossággal megmondani, hogy az idei útépítések 
első ütemében, azaz nyár közepéig mely utcákat tudjuk megépíteni. A mostani döntés 
értelmében a Lórántffy, a Mihály, a Gárdonyi, és a Sárosi utcák ajánlatán dolgozunk. A 
Vagyongazdálkodási Osztály felmérette a tél folyamán keletkezett kátyúkat, ezek javítása is 
hamarosan megkezdődik. Sajnos a változékony tél tetemes károkat okozott az 
úthálózatunkban. Szeretném kiemelni, hogy a 4602-es út, azaz a Telepi út és a Dózsa György 
út kátyúzása a múlt héten befejeződött, ennek eredményeképpen a burkolat jobb lett, de 
elégedettek csak a teljes felújítás után lehetünk. Völner Pál államtitkár úr telefonon ismét 
megerősítette, hogy idén augusztus 15-ig kész lesznek a felújítással. Hangsúlyozom, az út a 
Magyar Állam tulajdonát képezi és a Magyar Közút Kht. felelős ennek állapotáért, azaz 
kezeléséért. A városüzemeltetési feladatok közül április hónapban sok feladatot végeztünk és 
végzünk el. Április 13. és 20. hétvégén gallybegyűjtés volt. Április 15-től május 3-ig tart a 
Föld napi akciónk, amikor is kül- és belterületi nagytakarítást végzünk a településen. Április 
27-én lomtalanítás lesz, illetve a VETÜSZ telephelyére be lehet szállítani a veszélyes 
hulladékokat. Az elhúzódó tél miatt az elmúlt hetekben tudtunk hozzákezdeni a parkok és 
játszóterek megújításához, a virág- és növényültetésekhez (2000 árvácska), valamint a 
játszóterek állapotfelméréséhez. 
Örömmel tájékoztatom kedves képviselőtársaimat, hogy évtizedes erőfeszítésünk elérte célját 
és a Magyar Kormány áprilisi határozatában az LRI telkeket ingyenes tulajdonátruházás 
keretében az előre megállapodott feltételek szerint nagy részben visszaadta az Önkormányzat 
tulajdonába. 
 
Pável Béla alpolgármester: a Föld napjával kapcsolatosan 15 évvel ezelőtt kezdtük meg az 
akciókat a Lokálpatrióták közreműködésével. Azóta sok utcai faültetés, Temető, Jókai utcai 
díszfasor árulkodik arról, hogy nem volt egy rossz kezdeményezés. Az Önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatallal az élen nagyon aktívan folytatja ezeket a feladatokat. Az Ablon 
területéről az Agility Magyarország Kft. megkeresett, hogy szeretnének parkosítást végezni 
Vecsésen. A Halmi téri játszóteret ajánlottam, ahol 10 nemes fát el is ültettek. Köszönjük a 
Kft. munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

65/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 



9 
 

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. 
 

66/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi 
Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, illetve egy új társulás 
létrehozására, a Társulási Megállapodás elfogadására és Vecsés Város Önkormányzatának 
képviseletére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: Saska Istvánné elnök asszony távollétében a 
bizottsági ülést én vezettem. A Szociális Bizottság megtárgyalta 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 I. határozati javaslat elfogadását. 
 

67/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés és 

környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi 
Társulás – valamennyi önkormányzat megszüntetésre vonatkozó döntése esetén - 
2013. június 30. napjával közös megegyezéssel szűnjön meg a társulási 
Megállapodás 15.) a.) pontja alapján. 

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésére: a döntést követő 5. nap 
a megszüntetésre: 2013. 06. 30. 

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

68/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezései szerint 2013. július 1. napjával létrehoz egy új, jogi személyiséggel 
rendelkező társulást „Vecsés és Környéke Társulás” elnevezéssel, az alábbi 
feladatok ellátására: 

 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- szenvedélybeteg ellátás. 

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésére: a döntést követő 5. nap 
az új társulás megalakítására: 2013.07.01. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

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

69/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező Vecsés és Környéke Társulás Társulási 
Megállapodását. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Tábori Ferenc alpolgármestert, hogy az 

önkormányzat nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 
 

Határidő: azonnal, 
a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselő-
testületi kivonatának beérkezését követő 5. nap 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a IV. határozati javaslat elfogadását. 
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70/2013. (IV.23.) határozat 

 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Tábori Ferenc 

alpolgármestert, hogy 2013. július 1. napjától 2014. szeptember 30-ig a Vecsés és 
Környéke Társulásban szavazati joggal képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke 

Társulást az 1. pontban foglalt döntésről. 
 

Határidő: azonnal, 
tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

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

71/2013. (IV.23.) határozat 
 
3.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Tárnokiné 

Törő Krisztinát, hogy 2013. július 1. napjától 2014. szeptember 30-ig a Vecsés és 
Környéke Társulás munkacsoportjában szavazati joggal képviselje Vecsés Város 
Önkormányzatát. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke 

Társulást az 1. pontban foglalt döntésről. 
 

Határidő: azonnal, 
tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

72/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés és 

környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást – 
valamennyi önkormányzat megszüntetésre vonatkozó döntése esetén - 2013. június 
30. napjával közös megegyezéssel szűnjön meg a társulási Megállapodás 15.) a.) 
pontja alapján.  

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód és környéke közösségi ellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

73/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Maglód és 

környéke közösségi ellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás – 
valamennyi önkormányzat megszüntetésre vonatkozó döntése esetén - 2013. június 
30. napjával közös megegyezéssel szűnjön meg a társulási Megállapodás 15.) a.) 
pontja alapján. 

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrő és környéke házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

74/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyömrő és 

környéke házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulás – valamennyi önkormányzat megszüntetésre vonatkozó 
döntése esetén - 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel szűnjön meg a 
társulási Megállapodás 15.) a.) pontja alapján. 

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális 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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

75/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 181/2009. (VIII. 31.) határozat 16. 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 16. pontjával elfogadott Alapító  Okiratot módosítja a 75/2013. (IV. 23.)    

      határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Családsegítő- és Gyermekjóléti  
      Szolgálat, 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 5. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
          „5. A költségvetési szerv alapító szerve:    Vecsés Nagyközség Önkormányzatának 
                                                                                  Képviselő-testülete.” 
 

c) Az Alapító Okirat 7. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 

              „ 7.  A  költségvetési szerv fenntartója, az alapítói  
                      jogok gyakorlója:                                 Vecsés és Környéke Társulási Tanács” 

 
d) Az Alapító Okirat 8. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 8. pont lép: 
 

              „ 8.  A  költségvetési szerv irányító szerv:    Vecsés és Környéke Társulási Tanács” 
 
   A társulás tagjai: 

 Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete (gesztor) 
(Székhelye: 2220 Vecsés,Szent István tér 1.) 

 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
(Székhelye: 2230 Gyömrő,Szabadság tér 1.) 

 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
(Székhelye: 2234 Maglód, Fő u. 12.) 

 Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
(Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.)” 

 
 

e)  Az Alapító Okirat 12.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12.  pont lép: 
 
     „12. A költségvetési szerv besorolása: 
        Gazdálkodási jogkör:    
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        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.” 
 
 

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

          „  14.     A költségvetési szerv tevékenységei:  
Szakágazat megnevezése:  Máshová nem sorolható egyéb szociális 
                                                           ellátás bentlakás nélkül 
Szakágazat száma:   889 900 

 
           Alaptevékenysége:                        mentálhigiénés gondozás 
                                                                      nappali gyermekjóléti és szociális ellátás 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

880 000   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex   
     támogatása 

889 201   Gyermekjóléti szolgáltatás 
  889 924   Családsegítés 
                       889 927   Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
 

             Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs „ 
 

 
      h )  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 1159 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel, továbbá   
            rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint   
            nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
 

i) 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.” 

 
 

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

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1.” 
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2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 

Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
Határidő: azonnal, 

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2013. május 10. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013. május 10. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális 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. 
 

76/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – 2013. július 1. napjától a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat – határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009. (IX. 30.) 
határozat 16. pontját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

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

 
Határidő: azonnal, 

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2013. április 30. 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

77/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1. 

napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés és Környéke Társulás által 
fenntartott Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját 
jóváhagyja. 

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

értesítse a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal, 

értesítésre: a döntést követő 5. nap 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális 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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

78/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 181/2009. 

(VIII. 31.) határozat 15. pontjával elfogadott, a 259/2009.(XI.17.) és a 7/2012.(I.17.) 
határozatával módosított Alapító Okiratát 2013. július 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

b) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 
lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 15. pontjával elfogadott, 259/2009.(XI.17.) és a 7/2012.(I.17.)határozatával 
módosított a Alapító Okiratot módosítja a 78/2013. (IV. 23.) határozattal és egységes 
szerkezetben kiadja a Gondozási Központ, 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 3. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
          „3. A költségvetési szerv telephelye:  nincs.” 
 
 

c) Az Alapító Okirat 4. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 

              „ 4.  A  költségvetési szerv tagintézménye:     nincs” 
 
 

   d)   Az Alapító Okirat 7.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 7.  pont lép: 
 

      „7. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 
            jogok gyakorlója:    Vecsés Város Önkormányzatának  
                                                                        Képviselő-testülete 
  
                                                                       2220 Vecsés Szent István tér 1. 
 
 e)  Az Alapító Okirat 9.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9.  pont lép: 

 
     „ 9. A költségvetési szerv működési köre: Vecsés közigazgatási területe 
 
           
 f)  Az Alapító Okirat 11.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11.  pont lép: 
 
     „ 11. A költségvetési szerv közfeladata:      Időskorúak nappali ellátása 
             Házi segítségnyújtás 
             Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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             Szociális étkeztetés 
 
g)  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.” 
 
 

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

          „  14.    
                   c.)   A költségvetési szerv férőhelyének száma:        40 fő 
 
    i )  Az Alapító Okirat 15. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15. pont lép:  

 
    „15.  A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a költségvetési szerv 

rendelkezésére áll a székhelyén lévő 797/1 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel.  A 
továbbiakban rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök.  
 
 

j) 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.” 

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

 
 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1.” 

 
 
4. 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. 
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Határidő: azonnal, 

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2013. május 10. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013. május 10. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális 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. 
 

79/2013. (IV.23.) határozat 
 

 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – 2013. július 1. napjától a Gondozási Központ – határozat 
mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009. (IX. 30.) határozatának 15. 
pontját. 

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

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

 
 
Határidő: azonnal, 

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2013. április 30. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé V. Terézia intézményvezető 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

80/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1. 

napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata által 
fenntartott Gondozási Központ szakmai programját jóváhagyja. 

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

értesítse a Gondozási Központ vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal, 
értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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81/2013. (IV.23.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 181/2009. (VIII. 31.) határozat 1. pontjával elfogadott, a 193/2011. 
(VII.26.) és a 22/2013. (II.28.) határozattal módosított Alapító Okiratát 2013. május 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

c) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 
lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 1. pontjával elfogadott, a 193/2011. (VII.26.) és a 22/2013. (II.28.) 
határozattal módosított Alapító Okiratot módosítja a 81/2013. (IV.23.) határozattal és 
egységes szerkezetben kiadja a Vecsési Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 
működő és gazdálkodó 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 11.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
        ”11.    A költségvetési szerv közfeladata:                igazgatási tevékenység gyakorlása, 
                Önkormányzat kötelező és önként   
                                                                                            vállalt feladatainak ellátása” 

 
 

c)  Az Alapító Okirat 12.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 

12. A költségvetési szerv besorolása: 
 
        Gazdálkodási jogkör:     
        Önállóan működő és gazdálkodó 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 jegyző látja el.” 
 
 

d) Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 13. pont lép: 
 

„13.  A költségvetési szerv típusa: Polgármesteri Hivatal” 
 
 

e) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint  
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többcélú kistérségi társulások igazgatási  
         tevékenysége 

Szakágazat száma:   841 105 
 

a.)       Alaptevékenysége:            önkormányzati igazgatási tevékenység 
  
Szakfeladatok megnevezése, száma: 

421 100   Út, autópálya építése 
    522 001   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

680 001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813 000   Zöldterület kezelés 

    841 112   Önkormányzati jogalkotás 
    841 114   Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

     tevékenységek 
    841 115   Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

     tevékenységek 
    841 116   Országos, települési és területi kisebbségi  

     önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  
     tevékenységek                                                    

841 117   Európai Parlamenti képviselő-választáshoz    
     kapcsolódó   tevékenység 

    841 124   Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
  841 126   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

    igazgatási tevékenysége 
 
    841 127   Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási  

     tevékenysége 
    841 133   Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
    841 154   Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással   
                                                               kapcsolatos feladatok 

841 163   Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841 169   Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő 

    szolgáltatások 
    841 191   Nemzeti ünnepek programjai 

    841 192   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841 322   Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása 

    841 402   Közvilágítás 
    841 403   Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

           841 908   Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
    842 421   Közterület rendjének fenntartása 
    856 099   Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 
    882 111   Aktív korúak ellátása 
    882 113   Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
    882 114   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
    882 116   Ápolási díj méltányossági alapon 
    882 117   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
    882 118   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
    882 119   Óvodáztatási támogatás 
    882 122   Átmeneti segély 
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    882 123   Temetési segély 
    882 124   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
    882 129   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
    882 202   Közgyógyellátás méltányossági jogcímen 
    882 203   Köztemetés 
    889 942   Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 
    890 431   Szociális foglalkoztatás munka-, rehabilitáció  

     keretében 
    890 441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

   890 442   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra  jogosultak   
                                                    hosszabb időtartamú foglalkoztatása 

    931 102   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 
       b)         Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 

   c)          Támogatási célú szakfeladatok: 
841 906   Finanszírozási műveletek 
890 301   Civil szervezetek támogatása 

 
     d)        Technikai szakfeladatok: 

841 901    Önkormányzatok v. többcélú kistérségi társulások  
      elszámolása 

    841 907   Önkormányzatok elszámolása a költségvetési  
                 szerveikkel” 

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

 
 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. május 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: 2013.05.10. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013.05.10. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az új művelődési ház és könyvtár épületének elnevezéséről szóló 283/2012. (XI.27.) 
határozat módosítására 
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 a 
lakossági igénynek megfelelően a Bálint Ágnes Kulturális Központ nevet javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és hasonlóan a Pénzügyi Bizottsághoz a Bálint Ágnes Kulturális Központ elnevezést javasoja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és az előző két bizottsági véleményéhez hasonlóan a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ elnevezést javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

82/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új 

művelődési ház és könyvtár épületének elnevezéséről szóló 283/2012. (XI.27.) 
határozatát módosítja az alábbiak szerint:  

 
A határozat 1. pontjában a „Bálint Ágnes Kultúrvár” szövegrészt visszavonja, 
helyébe a „Bálint Ágnes Kulturális Központ” lép. 

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

értesítse a művelődési ház és a könyvtár intézményvezetőit. 
 

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

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására 
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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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. 
 

83/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József 

Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására hozott 48/2013. (III. 26.) 
határozatát visszavonja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi a 

József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatását. 
Az intézmény új neve: Bálint Ágnes Kulturális Központ 

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

döntésének megfelelően gondoskodjon az intézmény Alapító Okiratának 
módosításáról. 

 
Határidő: azonnal, 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 
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. 
 
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 I. határozati javaslat elfogadását. 
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84/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila 
Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására hozott 49/2013. (III. 26.) határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

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

85/2013. (IV.23.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház 

181/2009. (VIII. 31.) határozat 11. pontjával elfogadott és a 61/2012. (III.27.) határozattal 
módosított Alapító Okiratát 2013. május 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 

d) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 
lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 11. pontjával elfogadott és a 61/2012. (III.27.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 85/2013. (III.26.) határozattal és egységes szerkezetben 
kiadja a Bálint Ágnes Kulturális Központ, 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 1. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
          „1. A költségvetési szerv neve:     Bálint Ágnes Kulturális Központ.” 

 
    c)    Az Alapító Okirat 2. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
          „2. A költségvetési szerv székhelye:     2220 Vecsés Telepi u. 43.” 
 

d) Az Alapító Okirat 3. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 

              „ 3.  A  költségvetési szerv telephelye:     2220 Vecsés Károly u. 1. 
                                                                                   2220 Vecsés Jókai Mór u. 10. 
                                                                                   2220 Vecsés, Vértesi Nándor utca. 9. 
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e)  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.” 
 
 

f) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
    „14.  A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése: máshová nem sorolható egyéb szórakozás,    
                                               szabadidős tevékenység 
Szakágazat száma:  932 900 

 
           Alaptevékenysége:  

 Önszerveződő csoportok befogadása, segítése 
 Amatőr művészeti körök szervezése 
 Lakossági kezdeményezések segítése információval, helységgel 
 Aktív művelődési formák beindítása (körök, klubok, tanfolyamok, 

bemutatók, előadások) 
 Ifjúsági művelődési formák működtetése 
 Nyugdíjas művelődési és szórakozási alkalmak biztosítása 
 A helyi közélet igényeinek megfelelő segítségnyújtás információval, 

helyiséggel 
 Helyi társadalmi igényeket kielégítő szolgáltatások megteremtése 

(egészségügyi, szociális, jogi, egyéb szolgáltatások) 
 A lakosság kulturált szórakozási lehetőségeinek biztosítása (táncos, zenés 

rendezvények, műsorok) 
 Szakmailag önállóan működő amatőr képzőművészeti kör fenntartása 
 Mozgásművészeti csoportok működtetése (balett, jazz balett, aerobic, stb.) 
 Képzőművészeti tárlatok szervezése 
 Egyéb felnőttoktatás 
 Táboroztatás 
 Testmozgás-testkultúra 
 Ismeretterjesztés – gazdasági, társadalmi 
 Egészségmegőrzés, életvezetés – prevenció 
 Kézműves és játszóházi foglalkozások 
 Film vetítés 
 
Szakfeladatok megnevezése, száma:  

552 001    Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás 
581 400    Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 
680 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
823 000    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
841 161    Pályázat és támogatás kezelés 
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855 100    Sport, szabadidős képzés 
855 200    Kulturális képzés 
855 931   Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855 932   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855 933   Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855 937   M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
900 400    Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások    
                szervezése, programszervezés 
910 501   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910 502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek   
                működtetése  
931 301    Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és  
                támogatása  
 
 

 
                Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs” 

 
 

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

„A feladat ellátásához szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll 
a székhelyén lévő 2314 hrsz. és a telephelyként működő 797/2, 2261 és a 2294 
hrsz. ingatlanok a rajta található épülettel, továbbá rendelkezésre állnak a Vecsési 
Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
 

h) 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. 

 
 

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

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. május 1.” 
 
 
6. 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: 2013.05.10. 

a MÁK-nak megküldésre: 2013.05.10. 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására 
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, hogy az étteremnek önálló önkormányzati tulajdonú Kft. legyen a 
működtetője. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság véleményéhez hasonlóan, a bizottság is azt javasolja, 
hogy hozzunk lére külön egy önkormányzati tulajdonú kft-t. Javaslatot teszek az ügyvezető 
igazgató személyére, Hanek Gábort javaslom. A 3 fős Felügyelő Bizottságba pedig 
javasolnám Czibolya Zoltán képviselő urat, Sahin-Tóth Zoltán külsős Gazdasági Bizottsági 
tagot és Pintér Tibor külsős Gazdasági Bizottsági tagot. Mindhárman elfogadták a jelölést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: csak úgy tudjuk beadni a papírokat a cégbírósághoz, ha van 
könyvvizsgálónk, ezt a C.C. Audit Kft. elvállalja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen a Kft. nevéről is szó volt, jó 
lenne, ha névhasonlóság miatt nem dobná vissza a cégbíróság, ezért azt javasoljuk, hogy ne az 
előterjesztésben szereplő név legyen, vagy legalább legyen egy másik javaslat is mellette. A 
Gazdasági Bizottság a Vecsési Gasztro Kft. nevet, rövidítve VE-GA Kft-t javasolja 
elfogadásra. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Felügyelő Bizottsági tagsággal nem 
összeférhetetlen, hogy Czibolya Zoltán a Sport Bizottság elnöke? Úgy tudom, hogy bizottsági 
elnök nem lehet Felügyelő Bizottsági tag. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: Felügyelő Bizottsági tag lehet, elnöke nem 
lehet a Felügyelő Bizottságnak. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: nem szerencsés a VE-GA Kft. rövidítés.  
 
Szabó Attila képviselő: nem kötelező a rövidítés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: rövidítve legyen Vecsési Gasztro Kft, ilyen nevű cég biztosan 
nem lesz másik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a I. határozati javaslat elfogadását. 
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86/2013. (IV.23.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú társaságot alapít az alábbi tartalommal: 
 

a) A társaság cégneve: Vecsési Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság (röv. cégnév: 
Vecsési Gasztro Kft.) 

b) A társaság székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
c) A társaság telephelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43. 
d) A társaság alapítója: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
e) A társaság fő tevékenysége: 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
f) A társaság egyéb tevékenységi köre:  

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás 
10.52 Jégkrém gyártása 
10.72 Tartósított lisztes áru gyártása 
10.85 Készétel gyártása 
10.89 M.n.s egyéb élelmiszer gyártása 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.29 Egyéb vendéglátás 
56.30 Italszolgáltatás 
59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
74.20 Fényképészet 
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
90.01 Előadó-művészet 
90.02 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás. szabadidős tevékenység 

g) A társaság ügyvezetése a tevékenységi körök módosítására nem jogosult. 
h) A társaság működésének időtartama: határozatlan. 
i) A társaság törzstőkéje 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, amely a törzstőke 100 %-

a. 
j) A bejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összege befizetésre 

kerül a társaság számlavezető bankjába. 
k) A társaság könyvvizsgálója: C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vecsési Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésében használja Vecsés 
város nevét. 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat elkészíttetéséről és Cégbírósághoz 
történő benyújtásáról. 
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Határidő: azonnal, 
 dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2013. április 25. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

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

87/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Gasztro Kft. ügyvezetőjévé 2013. április 24. napjától Hanek Gábort nevezi ki, 
akinek megbízatása határozatlan időre szól. 

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

hogy ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat elkészíttetéséről és a 
Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal, 

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére:  2013. április 25. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a III. határozati javaslat elfogadását. 
 

88/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Gasztro Kft. felügyeletére háromtagú felügyelőbizottságot választ.  
 
 A felügyelőbizottság tagjai: 

Czibolya Zoltán (an.: Németh Éva; lakcím: 2220 Vecsés, Klapka u. 50.)  
Pintér Tibor (an.: Sulyok Anna; lakcím: 2225 Üllő, Öregszőlő u. 68.) 
Sahin-Tóth Zoltán (an.: Várszegi Klára; lakcím: 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 
28.) 

 
2. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának kezdő időpontja 2013. április 24., 

megbízatásuk határozatlan időre szól. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat elkészíttetéséről és a 
Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal, 

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére:  2013. április 25. 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda felújítására 
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. 
 
 

89/2013. (IV.23.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Mosolyország Óvoda Vecsés, 
Kisfaludy utca 13-15. szám alatt található épületének felújítására és 
eszközbeszerzésére. 

 
2) A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 37 500 000,- Ft, 

amelyhez az Önkormányzat 7 500 000,- Ft önrészt biztosít a 2013. évi költségvetés 
7.2. melléklet 1.1.1. sor Energetikai pályázat kerete terhére.  

 
3) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatás 5%-

ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz a pályázat keretében megvalósuló beruházás 
kivitelezési munkáihoz, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti támogatást nem vonja össze a jelen határozat tárgyát 
képező támogatással, illetve nem a már meglévő közfoglalkoztatásban 
résztvevőket csoportosítja át a támogatásból megvalósuló beruházás 
megvalósítására. 

 
4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidőben történő benyújtására. 
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. május 2. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat kérelem benyújtására a Fővárosi és Pest megyei Tisztifőgyógyszerészhez a vecsési 
CBA területén belül közforgalmú gyógyszertár létesítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a 
szakmai érvek hatására a „B” verziót fogadta el. 
 
Dr. Fekete Károly képviselő: meg van határozva, hogy a lakosságlétszám szerint hány 
gyógyszertár lehetséges a településen. Jelenleg telített a piac.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő: egyetértek a Pénzügyi Bizottság véleményével, ne 
támogassuk újabb gyógyszertár létesítését Vecsésen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a törvényi kötelezettség alapján ez nekünk nem kötelező, lefedett 
az ellátási körzet. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatának elfogadását. 
 

90/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 

támogatja Kurdi Józsefné dr szakgyógyszerész kezdeményezését arra 
vonatkozóan, hogy Vecsés Város közigazgatási területére az egészségügyi 
államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére pályázatot írjon ki. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a 

kérelmezőt. 
 

Határidő: azonnal, 
  értesítésre: 2013. április 30. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv megújítására létrehozott 
társulás megszüntetésére 
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. 
 

91/2013. (IV.23.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul 
Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatainak társulási 
megállapodása 5. pontja alapján a stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó 
intézkedési terv megújítására létrehozott társulás 2014. február 20. napjától 
történő megszüntetéséhez. 

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

döntéséről értesítse Budapest Főváros Főpolgármesterét. 
 

Határidő: azonnal, 
a döntést követő 8 napon belül Budapest Főváros 
Főpolgármesterének tájékoztatása 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 
Programja keretében kiírt 2013. évi pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
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. 
Négy téma merül fel, a Bálint Ágnes Óvoda játszóterének gumitéglával való ellátása, 
térfigyelő kamerák kihelyezése, két megjelenő könyv nyomdai költségeinek támogatása és 
fesztiválok megszervezésének támogatása.  
Alattyányi István Sport Bizottság tagja: a Sport Bizottság nem volt határozatképes. A 
napirendeket ajánlás szintjén tárgyalták. A játszótér gumitéglázását, a vadkamerák 
kihelyezését és a két könyv költségeit ajánlja elfogadásra a bizottság.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a vadkamerák kihelyezését és a városból kivezető utak be 
kamerázását javasolja elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: három témakörben lehet pályázatot benyújtani. Összegezve a 
bizottsági véleményeket, javaslom, hogy a Bálint Ágnes Óvoda fejlesztése, a vadkamerák 
kihelyezése és a könyvkiadás témában nyújtsunk be pályázatot. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

92/2013. (IV.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja 
keretében a 2013. évre kiírt pályázati felhívásra az alábbi témákban: 

- a Bálint Ágnes Óvoda játszóterének gumitéglázása 
- vadkamerák beszerzése 
- két könyv megjelentetése (a Tájházat bemutató kétnyelvű kiadvány és a 

100 éves vecsési sportról szóló könyv megjelentetése) 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidőben történő benyújtására. 
 

Határidő: azonnal, 
a pályázat benyújtására: legkésőbb 2013. május 10-ig 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat terület vásárlására a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszról szóló 
53/2013. (III.26.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 
 

93/2013. (IV.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés, Bánya utca 
végén kialakításra kerülő útszakasz vételéről szóló 53/2013. (III. 26.) határozatát 
módosítja az alábbiak szerint: 
 
 A határozat 1. pontját visszavonja, helyébe az alábbi  új 1. pont kerül: 
  

„1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy André 
Miklós földmérő által az AM-13/2013. munkaszámon készített változási vázrajz 
alapján a Bánya utca szélesítéséhez szükséges 1 086 m², valamint az 5229/3 
helyrajzi számú út szélesítéséhez szükséges 428 m², összesen 1 514 m² ingatlanrészt 
a SZKER-SPED Szolgáltató, Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft.-től (1087 
Budapest, Százados út 39-41.) bruttó 7.525.675.-Ftvételáron megvásárolja, ami 
kerekítve 4.971.-Ft/m² összegnek felel meg. A vételárat, a 2013. évi költségvetésről 
szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet általános tartalékalapja terhére 
biztosítja.” 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” névhasználatának engedélyezésére 
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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: augusztus végén kerül megrendezésre ez a három 
napos, szabadtéri fesztivál a Dobrovitz tanyán. Nemcsak rock rajongókat, hanem motorosokat 
is várnak a rendezvényre, ahol sátorozni is lehet majd. A szervezők gondoltak arra is, hogy 
amennyiben sikeres lesz a fesztivál, évente egyszer megrendezésre kerülne.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

94/2013. (IV.23.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul 

ahhoz, hogy a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” elnevezésében felhasználja Vecsés 
város nevét.  

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a fesztivál 

szervezőjét, Zehetmayer Józsefet. 
 

Határidő: azonnal, 
a tájékoztatásra: 2013. április 24. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
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. 
 

95/2013. (IV.23.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2013. évi I. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szabó Attila képviselő: tavaly év elején szó volt arról, hogy épülhetne egy gördeszka és 
kerékpár pálya. Érdeklődnék, hogy ez hol tart? 
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Szlahó Csaba polgármester: megtervezésre került tavaly, csak nem volt helyszín. Arra 
vártunk, hogy az LRI telkeket megkapjuk és a Lanyi területén a rekultiváció befejeződjön. Ez 
a beruházás alsó hangon is 10-15 millió forintba kerülne.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a kanális túloldalán, a Katica lakópark magasságában 
több lakás épült, sok kisgyerekes család él ott. Felvetődött, hogy szükség lenne egy hídra. 
Régebben úgy tudom, hogy volt itt híd. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezen a helyen rengeteg engedély nélküli építkezés van. Egy híd 
megépítése sokba kerül, még ha a vízügyi hatóság hozzájárul, akkor is az önkormányzatnak 
kellene finanszíroznia. 
 
Pável Béla alpolgármester: a hidat a 60-as években a TSZ bonttatta le az árvíz alkalmával, 
addig mindig volt híd. 
 
26. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Nincs közérdekű bejelentés. 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a következő képviselő-testületi ülés május 28-án lesz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 


