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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 6/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. április 11-én (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László képviselők, Saska Istvánné, Szlahó Csaba polgármester, 
Tábori Ferenc alpolgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kis Tóth János Bálint Ágnes 
Kultúrvár igazgatója, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, Kecskeméti 
Róbert szakértő, Hanek Gábor szakértő, Pintér Tibor Gazdasági Bizottság külsős tagja, Kári 
József Gazdasági Bizottság külsős tagja, Sahin-Tóth Zoltán Gazdasági Bizottság külsős tagja, 
Kovács Márton Gazdasági Bizottság külsős tagja 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 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. A Képviselő-
testület ülését megnyitom.  
 
A napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Bálint Ágnes Kultúrvár és a Róder Imre Városi 
Könyvtár eszközbeszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár használatbavételéhez szükséges és funkciójavító kiegészítő 
beruházásaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat az új művelődési ház és könyvtár épületében lévő étterem hasznosítására, 
bérbeadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

59/2013. (IV.11.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Bálint Ágnes Kultúrvár és a Róder Imre Városi 
Könyvtár eszközbeszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár használatbavételéhez szükséges és funkciójavító kiegézsítő 
beruházásaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat az új művelődési ház és könyvtár épületében lévő étterem hasznosítására, 
bérbeadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a Bálint Ágnes Kultúrvár és a Róder Imre Városi 
Könyvtár eszközbeszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyagot mindenki írásban megkapta. Felkérem a Gazdasági 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 
következő felosztásban javasolja elfogadni, 870 ezer forint játszóházra, 750 ezer forint 
könyvtárra, 800 ezer forint design költségekre, 3 millió egyéb beszerzésekre.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

60/2013. (IV.11.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező eszközlista alapján a beszerzés fedezetéhez pótelőirányzatot 
biztosít az Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet 
3.2 melléklet Általános tartalék 2.9.1. sorából 4.670 eFt összegben a Bálint Ágnes 
Kultúrvár (játszóház: 870 eFt; design költségek: 800 eFt; 3.000 eFt egyéb beszerzés), 
750 eFt összegben pedig a Róder Imre Városi Könyvtár részére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi 

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

 
Határidő: azonnal, 

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

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár használatbavételéhez szükséges és funkciójavító kiegészítő 
beruházásaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

61/2013. (IV.11.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Kultúrvár használatba vételéhez szükséges beruházáshoz - konyha helyiségeinek 
álmennyezettel történő ellátás, tűzjelző és világítási rendszerének változtatása – az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) rendelet 3.2 
melléklet Általános tartalék 2.9.1. sorából bruttó 2 540 000,- Ft összeget biztosít.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a beruházás határidőben 

történő megvalósításáról és az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

 
Határidő: azonnal,  

a beruházás befejezése: 2013. július 15. 
rendeletmódosítás: a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

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

62/2013. (IV.11.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy dönt, hogy a Bálint 

Ágnes Kultúrvár funkcióellátását szolgáló beruházásaihoz – étterem teraszrészének 
bővítése, új bejárat nyitása a játszóház irányába, a Telepi út felől bejárat készítése, 
ólomüvegből címer készítése – az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 
4/2013. (III. 01.) rendeletének adótöbblet bevétel előirányzat terhére bruttó 
2 700 000,- Ft összeget biztosít. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a beruházás határidőben 

történő megvalósításáról és az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

 
Határidő: azonnal,  

a beruházás befejezése: 2013. július 15. 
rendeletmódosítás: a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülése 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 


