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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 5/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. március 26-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, 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, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. 
Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosa, Kis Tóth János József 
Attila Művelődési Ház igazgatója, Pallaga Norbert a Vecsési Járási Rendőrőrs 
őrsparancsnoka, Bába János a Vecsési Járási Rendőrőrs Rendészeti Alosztály vezetője, 
Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek Gábor szakértő, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető 
igazgatója,  
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, 
Pallaga Norbert őrsparancsnok urat, helyettesét Bába János rendőrhadnagyot, a sajtó 
képviselőit a hivatal kollégáit és minden érdeklődőt. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 
a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Dabasi 
János képviselő úr és Saska Istvánné képviselő asszony betegség miatt nem lehetnek jelen az 
ülésen. Dr. Gerencsér Balázs később érkezik. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
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42/2013. (III.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket leveszi zárt ülésének napirendjei közül: 
 
Javaslat háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat gépkocsi vásárlására a Vecsési Rendőrőrs működéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Könyvtár Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt személyek 
bérköltségeire és járulékaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat területvásárlásra a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszhoz 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület közötti 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os kétrendszerű távvezeték nyomvonalán 
elvégzendő erdészeti munkák végrehajtására megbízott erdészeti szakszemélyzet elfogadására 
és a kivágott fák pótlására alkalmas csereerdősítés helyszínének kijelölésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Bánné Nagy Eszter intézményvezető 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné elnök 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

43/2013. (III.26.) 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 gépkocsi vásárlására a Vecsési Rendőrőrs működéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Könyvtár Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt személyek 
bérköltségeire és járulékaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a területvásárlásra a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszhoz 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata ás a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület közötti 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os kétrendszerű távvezeték nyomvonalán 
elvégzendő erdészeti munkák végrehajtására megbízott erdészeti szakszemélyzet 
elfogadására és a kivágott fák pótlására alkalmas csereerdősítés helyszínének kijelölésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Bánné Nagy Eszter intézményvezető 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné elnök 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
 
19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a Városközpont pályázatunk pénzügyi zárása zajlik a 
közreműködő szervezetek felé, a végső kifizetések, számlák benyújtása, pénzek lehívása. A 
szakhatóságok által felsorolt esetleges hiányosságok pótlása folyamatban van.   
 
A képviselők száma 9 fő, dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
A művelődési központ tervezett átadása május 24-25-26.  
Az energetikai pályázattal kapcsolatosan a Halmi Telepi Általános Iskola pályázatát 
befogadták, a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola pályázatát nem. Fellebbezésre van 
lehetőségünk.  
A március 15-i ünnepség rendkívüli körülmények között került megrendezésre. Köszönetet 
szeretnék mondani az iskolának és mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy zökkenőmentesen 
meg tudjuk tartani. A szokásos magas színvonalú műsort láthattunk. 
Március 22-én a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola fennállásának 85. évfordulóját 
ünnepelte.  A rendezvényre a régi diákok is kaptak meghívót. Jelen volt dr. Szűcs Lajos az 
Országgyűlés jegyzője, Pest Megyei Közgyűlésének elnöke, aki szintén ide járt az iskolába. 
Nagyon szép, szívhez szóló rendezvény volt.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a Vecsési Polgárőrség is segítséget nyújtott a március 15-i 
rendkívüli hó helyzet miatt elakadt autósoknak. Segítségüket a katasztrófavédelem is 
megköszönte.  
Március 23-án Pallaga Norbert őrsparancsnok úrral és Hanek Gábor Vecsési Polgárőr 
vezetőjével az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében konferencián vettünk részt. Jelen 
volt Pintér Sándor belügyminiszter, Papp Károly országos rendőrfőkapitány és Rogán Antal 
országgyűlési képviselő úr is. A téma az ország közbiztonságának javítása volt.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

44/2013. (III.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont  
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

45/2013. (III.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Javaslat gépkocsi vásárlására a Vecsési Rendőrőrs működéséhez 
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 I. határozati javaslat elfogadását. 
 

46/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Autó 

Bartex Kft-től megvásárolja az LVN-302 forgalmi rendszámú, 2010. évjáratú, 
Chevrolet Lacetti 1.4 16V Star AC típusú gépkocsit.  

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

vételárára bruttó 1 800 000 Ft, valamint az átírás költségeire bruttó 77 500 Ft 
összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) 
rendelet 7.2. sz. melléklet 2.3. Egyéb céltartalék Gépkocsi vásárlás előirányzat 
terhére. 

 
3. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában feltüntetett gépkocsit haszonkölcsön 

szerződéssel üzemben tartásra az Országos Rendőr Főkapitányságon keresztül 
átadja a Vecsési Rendőrőrs részére feladatai ellátására. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat nevében a 

gépkocsi adásvételi és haszonkölcsön szerződésének aláírására. 
 

5. 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, 

adásvételi szerződés aláírása: a döntést követő 3 napon belül, 
haszonkölcsön szerződés aláírása: a döntést követő 30 napon belül, 
rendőrség értesítése: a döntést követő 3 napon belül, 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület ülése (2013. I. 
negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

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

47/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Rendőrőrs részére a Chevrolet Lacetti 1.4 16V Star AC típusú gépkocsi üzemben 
tartásához 500 000 Ft összegben üzemanyagot biztosít AGIP üzemanyag kártya 
használatával. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtására 500 000 Ft összeget 

biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet 
7.2. sz. melléklet 2.3. Egyéb céltartalék Gépkocsi vásárlás előirányzat terhére. 

 
3. 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, 

rendőrség értesítése: a döntést követő 3 napon belül, 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület ülése (2013. I. 
negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Pallaga Norbert őrsparancsnok: üdvözlöm a megjelenteket. Köszönjük a képviselők és a város 
segítségét. Szeretném bemutatni Bába János rendőrhadnagy urat. Február 1-jétől a Vecsési 
Rendőrőrs Járási Rendőrőrs lett. Eddig volt 1 őrsparancsnok és 1 általános helyettes. Az 
általános helyettesem Balaton János rendőrhadnagy úr volt. Szervezeti felépítésünk úgy 
változott, hogy lett egy Bűnügyi Alosztályunk és egy Rendészeti Alosztályunk. A Bűnügyi 
Alosztály vezetője amellett, hogy maradt az általános helyettesem, Balaton János, a 
Rendészeti Alosztály vezetője pedig Bába János rendőrhadnagy urak lettek. Bába János 
rendőrhadnagy eddig Monor teljesített szolgálatot, a helyi adottságokkal, a bűnügyi helyzettel 
is tisztában van.  
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
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. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: a Sport Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Saska Istvánné Szociális 
Bizottság elnökének távollétében ismertetem a Szociális Bizottság álláspontját. A bizottság 
szintén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottsági tag: a Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
nem volt határozatképes. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

7/2013. (III.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 7/2013. (III.28.) 
önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 
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. 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

8/2013. (III.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletét a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 



10 
 

6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 
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. 
 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

9/2013. (III.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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. 
 
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. 
 

48/2013. (III.26.) határozat 
 
6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi a József 

Attila Művelődési Ház nevének megváltoztatását.  
Az intézmény új neve: Bálint Ágnes Kultúrvár. 

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

megfelelően gondoskodjon az intézmény Alapító Okiratának módosításáról. 
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Határidő: azonnal, az intézményvezető értesítése: a döntést követő 8 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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. 
 

49/2013. (III.26.) határozat 
 
1. 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. április 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 
11. pontjával elfogadott és a 61/2012. (III.27.) határozattal módosított Alapító  Okiratot 
módosítja a 49/2013. (III.26.) határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Bálint Ágnes 
Kultúrvár, 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 Kultúrvár.” 

 
    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: 
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              „ 3.  A  költségvetési szerv telephelye:     2220 Vecsés Károly u. 1. 
                                                                                   2220 Vecsés Jókai Mór u. 10. 
                                                                                   2220 Vecsés, Vértesi Nándor utca. 9. 
 
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 
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680 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
823 000    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
841 161    Pályázat és támogatás kezelés 
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. április 1.” 
 

j) 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: 2013.04.15. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013.04.15. 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői állására 
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. 
 

50/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a 

határozat melléklete szerinti felhívással a József Attila Művelődési Ház intézmény 
vezetői állásának betöltésére. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, az 
Önkormányzat internetes oldalán, valamint Kulturális Közlönyben történő 
megjelentetéséről. 

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

polgármester 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 
 

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

polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Könyvtár 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 Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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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. 
 

51/2013. (III.26.) határozat 
 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

181/2009. (VIII. 31.) határozat 12. pontjával elfogadott Alapító Okiratát 2013. április 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 12. pontjával elfogadott Alapító Okiratot módosítja az 51/2013. (III.26.) 
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Róder Imre Városi Könyvtár, 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 2. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
          „2. A költségvetési szerv székhelye:     2220 Vecsés Telepi u. 43.” 
 

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

              „ 3.  A  költségvetési szerv telephelye:     nincs” 
 
 d)   Az Alapító Okirat 11.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11.  pont lép: 

 
„ A költségvetési szerv közfeladata:     Nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi     
                                                                 CXL. tv. 55. 65. §-ban foglaltak szerint.” 
 

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 13. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 13. pont lép: 
 
„13.   A költségvetési szerv típusa:        nyilvános könyvtár” 

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

Szakágazat megnevezése:  könyvtári, levéltári tevékenység 
Szakágazat száma:   910 100 

 
     Alaptevékenysége:  

                Gyűjteménye folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és       
                rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer  
                dokumentumairól és szolgáltatásairól, más könyvtárak állományának és  
                szolgáltatásai elérésének biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti dokumentum-  
                és információcserében. 
                Gyűjti és feltárja azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek a város  
                helyismeretével, helytörténetével foglalkoznak (könyvek, kéziratok, fényképek,  
                plakátok, meghívók, aprónyomtatványok stb.) 
                Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat. Tevékenységét összehangolja az   
                oktatási és más közművelődési intézményekkel. 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

910 121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910 122   Könyvtári állomány, feltárása, megőrzése, védelme 
910 123   Könyvtári szolgáltatások 
581 100   Könyvkiadás 
581 400   Folyóirat, időszaki kiadványok kiadása 
581 900   Egyéb kiadói tevékenység 
910 501   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 
             Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs „ 
 
 
      h )  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. ingatlan a rajta található épülettel, melyből 500 nm 
biztosított a könyvtár részére, valamint a közös használatú helyiségek, 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: 
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 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1.” 

 
 

k) 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: 2013.04.15. 
a MÁK-nak megküldésre: 2013.04.15. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt személyek 
bérköltségeire és járulékaira 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 
1. pontjában a „megbízási szerződésének” kifejezés helyett az „alkalmazásának” kifejezés 
szerepeljen. 
 
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. 
 

52/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati 
rendelet 3.2 melléklet 2.9.1. során lévő Általános tartalék előirányzat összegéből 
3.800.000 Ft összeget biztosít 2013. április 1-jétől – jelenleg foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő - 10 fő, 4 órás, 6 hónapos időtartamú 
alkalmazásának (bér és járulékai) és orvosi vizsgálatának fedezetére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
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Határidő: azonnal, 
a költségvetési rendelet módosítására: a 2013. szeptember havi ülés 
(I. félévi módosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat területvásárlásra a Vecsés, Bánya utca végén kialakításra kerülő útszakaszhoz 
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. 
 

53/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy André Miklós 

földmérő által a 29-524/2011. munkaszámon készített változási vázrajz alapján a 
Bánya utca szélesítéséhez szükséges 889 m², valamint az 5229/3 helyrajzi számú út 
szélesítéséhez szükséges 428 m², összesen 1 317 m² ingatlanrészt a SZKER-SPED 
Szolgáltató, Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft.-től (1087 Budapest, Százados út 39-
41.) maximum bruttó 5.710.-Ft/m² vételáron megvásárolja. A vételárat, bruttó 
7.525.675.-Ft-ot a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati 
rendelet általános tartalékalapja terhére biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a vételárra 

vonatkozóan folytasson további tárgyalásokat az eladó képviselőjével. 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2013.évi 
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 

megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal; 
a vételár végleges meghatározására: a döntést követő 10 napon belül; 
a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 
2013. I. negyedéves módosítása; 
az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület közötti 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

54/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

együttműködési megállapodást köt a Vecsés Települési Polgárőr Egyesülettel a 
határozat mellékletét képező szerződés tervezet alapján. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az 
Önkormányzat nevében aláírja. 

 
Határidő: azonnal, a megállapodás megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os kétrendszerű távvezeték nyomvonalán 
elvégzendő erdészeti munkák végrehajtására megbízott erdészeti szakszemélyzet elfogadására 
és a kivágott fák pótlására alkalmas csereerdősítés helyszínének kijelölésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta. A bizottság 
javaslata, hogy az erdőnek való területet az ELMÜ keresse meg, és három évig az erdő 
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kezelése az ELMÜ felelőssége legyen. Így elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 

55/2013. (III.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat, 

mint tulajdonos, erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételéhez a 0189/1 hrsz-ú és 4166 
hrsz-ú erdőterületekre. 

 
2.  A Képviselő-testület úgy dönt, megbízza a Pilisi Parkerdő erdészetvezetőjét, Rittling 

Istvánt az 1. pontban jelölt területeken történő szakirányítási munkák elvégzésével 
2013. december 31-ig. 

 
3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az erdőgazdálkodói 

nyilvántartásba vételi kérelmet, és a csatolt nyilatkozatot az Önkormányzat nevében 
írja alá. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, írásban tájékoztassa a Pilisi Parkerdő 

képviselőjét, hogy a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kV-os kétrendszerű vezeték 
létesítése miatt megfelelő nagyságú, önkormányzati tulajdonban lévő földterületet 
csereerdősítésre felajánlani nem tud, de Vecsés közigazgatási határán belül az 
ELMŰ gondoskodjon csereerdősítésre alkalmas területről, a fák ültetéséről, 3 évig 
történő továbbgondozásáról. Az Önkormányzat ezt követően átveszi az ELMŰ-től 
az erdőt.  

 
Határidő: azonnal, 

a döntést követő 8 napon belül a nyilvántartásba vételi kérelem és 
nyilatkozat aláírása, azok továbbítása az Erdészeti Igazgatóság és 
Pilisi Parkerdő ZRt. felé 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására 
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. 
 
Czibolya Zoltán 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. 
 

56/2013. (III.26.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti felhívással a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
gazdasági igazgatói állásának betöltésére. 

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás a Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, az 
Önkormányzat internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő 
megjelentetéséről. 

 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Bánné Nagy Eszter intézményvezető 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

57/2013. (III.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Czbolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Komoly munkát végez a bizottság, kéthetente 
ül. Szeretném megköszönni a hivatal munkáját, jegyző asszony és aljegyző asszony 
segítségét.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

58/2013. (III.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László képviselő: a Lőrinci úton a volt MAVAD előtt van egy hatalmas gödör, a Lőrinci 
és Előd utca sarkán pedig kettő.  
Tudunk olyan pályázatokon indulni, ami a környező településekkel összekötő kerékpárutak 
megépítésére vonatkozik? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a közép-magyarországi régió egyelőre a kerékpárutak 
fejlesztésére vonatkozó pályázatokon nem indulhat. 
 
Oláh László képviselő: van-e mód arra, hogy a szomszéd településekkel közösen megoldjuk a 
kerékpárutak megépítését, ugyanis Gyál és Vecsés között igen nagy a kerékpárforgalom, 
szükség lenne kerékpárútra.  
 
Dr. Fekete Károly képviselő: a Gyár utca lakói kerestek meg azzal, hogy az utcában a 
csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva. 
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: a múlt héten elkezdtük a csapadékvíz-
elvezetési munkálatokat, de az időjárás miatt csúszik a befejezés. 
 
Dr. Lugosi Mária képviselő: Kertekalján borzalmas állapotok vannak, a Virág utca és a Bokor 
ABC között földrakások vannak, az utca járhatatlan. Ebben szeretnénk kérni minél előbbi 
intézkedést.  
Kaptam egy levelet egy András utcai lakótól, aki többfajta olyan problémát felvet, amiről 
tudunk. A világítás a vasútnál, a Sorompó utcánál, az András utca állapota. A levelet átadom 
jegyző asszonynak.  
A Malom utca és a Város utca sarkán nagy gödör van az úttesten.  
 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: a kátyúzási munkálatokat az időjárás 
miatt nem tudtuk még elkezdeni. A VETÜSZ Kft. folyamatosan végzi az utcák felmérését 
mindenféle szempontból. A Város utcai kátyút ideiglenesen betömtük. 
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19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szabó Attila képviselő: március 27-én, 17 órakor lakossági fórum lesz Vona Gáborral a József 
Attila Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várunk.  
 
20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő képviselő-testületi ülés április 23-án, 16 órakor lesz. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 


