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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 3/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. február 28-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi 
Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselők, Szlahó Csaba polgármester, 
Tábori Ferenc alpolgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Kecskeméti Róbert 
szakértő, Hanek Gábor szakértő, Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Tárnokiné 
Törő Krisztina Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Tarcsa Lajos Jusec 
Biztonsági Szolgáltató Kft. projekt meneger, Nagy Lajos Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft. 
projekt manager 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Dabasi János képviselő úr betegsége miatt nem lehet jelen az ülésen. A Képviselő-testület 
ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6015/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú és a 6015/1 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlan csere-szerződésének megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

17/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi napirendjei közé: 
 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6015/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú és a 6015/1 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlan csere-szerződésének megkötésére 
Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont  
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet 
módosításáról és képviselő-testületi döntés meghozatalára a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás költségeinek átvállalásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. 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 rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/3, 6159/4 hrsz-ú ingatlanok és az itt megépítésre került szilárd 
burkolatú út és közművek térítésmentes átvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0165/132 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői megbízására illetve pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (Maglód) 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011-2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6015/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú és a 6015/1 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlan csere-szerződésének megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
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24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
25. napirendi pont: 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

18/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet 
módosításáról és képviselő-testületi döntés meghozatalára a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás költségeinek átvállalásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. 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 rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/3, 6159/4 hrsz-ú ingatlanok és az itt megépítésre került szilárd 
burkolatú út és közművek térítésmentes átvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0165/132 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői megbízására illetve pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (Maglód) 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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20. napirendi pont: 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011-2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6015/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú és a 6015/1 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlan csere-szerződésének megkötésére 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötésére 
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: A mai napon a Belügyminisztériumban aláírtam azt a 
megállapodást, ami nagyban befolyásolja a jövőnket. A Magyar Állam az Önkormányzat 
adósságállományából az eredeti 40% helyett 60%-ot, összességében 1.392 millió forintot 
vállalt át.  
Vecsés Város Önkormányzata képviseletében Gyál Város polgármesterével összefogva 
elmentünk az illetékes szervekhez a 4602-es út felújításának ügyében. Az M0-ás építésénél 
már megígérték nekünk, azóta húzódik. Most végre a Magyar Közlönyben megjelent egy 
fontos információ, mely szerint a Telepi úti - Dózsa György úti szakasz, egészen 
Alsónémediig 1,4 milliárdos költségből felújításra kerül, a Minisztérium biztosította rá a 
keretet. Megindítják a pályáztatást, közbeszerzési eljárást, ami legalább fél év, de van 
reményünk arra, hogy még az idei évben elkészül.  
Rendkívüli ülésünkön döntöttünk az energetikai pályázatok benyújtásáról. Február 13-án 
benyújtásra került a pályázat a Halmi Telepi Általános Iskola és az Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola épületenergetikai felújítása tárgyában. 
A művelődési ház épületébe folyamatos a költözés, rendezés. A könyvtár megkezdte az 
átköltözést. 50 ezer könyvet láttak el chippel.  Reményeink szerint május végére minden 
elkészül és sikerül megnyitni a művelődési házat.  
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A Semmelweis Bölcsőde átadására február 26-án került sor, kedves kis műsor keretében és a 
Megyei Közgyűlés elnökének beszéde után. Az épület nagyon szép lett, bízunk benne, hogy 
nagy öröme telik benne, mind a gyermekeknek, mind a szülőknek és az ott dolgozóknak is.   
2013. február 4-én a Pest Megyei Kormányhivatal Földügyi Osztályán jártunk, három 
fejlesztésre szánt területtel kapcsolatos egyeztetésen, ugyanis átminősítési kérelmünket 
elutasították. Szigorodott a jogszabály és a települési átlag fölötti szántóterületeket nem lehet 
olyan egyszerűen kivonni művelés alól, mint eddig. A beruházóknak figyelemmel kell lenni 
arra, hogy milyen minőségű szántót érint a fejlesztés. Vecsésen 5-ös az átlag.   
A VETÜSZ Kft. 4,2%-kal, az infláció mértékével emelte a szemétszállítási díjat. Az 
önkormányzat a költségvetésében 35 millió forint többletet állított be, amiből azt a lerakási 
járulékot biztosítja, amit a lerakókra róttak ki, a mi esetünkben az A.S.A. Magyarország 
Regionális Hulladékkezelő Kft-re, aki ezt a díjat továbbhárította a szolgáltatókra. A lerakási 
járulék 3.000,- Ft/ tonna mértékű, éves szinten ez közel 30 millió forint összegű plusz kiadást 
jelent. Ezt a lerakási járulékot azonban a lakosságra nem lehet áthárítani. 
Több ellenőrzést is kaptunk az utóbbi időben. Az irányító hatóság ellenőrizte a Bölcsőde 
épületét és az elszámolást. Ellenőrizték még a RETS program lezárását is. Február 5-én pedig 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és az EU ellenőrizte a fejlesztési hitelek felhasználását. A 
Bálint Ágnes Óvodát és a Művelődési Házat tekintették meg.  
2013. február 14-én Dr. Fekete Károly képviselő úr Budafokon járt, ahol ünnepélyes keretek 
között átvette a székelyzászlót. A zászló átvétele előtt már egy hete kint lobogott a 
székelyzászló, amit az Erdélyi Kör tagja Hompoth Zoltán úr ajánlott fel. Ezzel vállalunk 
közösséget Székelyföldért és a székelyiekért. Az ünnepélyes átadásról készült fényképet 
elküldtük testvérvárosunknak, Gyergyószárhegynek. A polgármester úr megköszönte, hogy 
lélekben is velük vagyunk, együtt érzünk velük és vállaljuk a közösséget.  
Tavalyelőtt döntött a Képviselő-testület arról, hogy a nándorfehérvári diadal emlékére 
Dabason felállított Kapisztrán- Hunyadi emléktorony harangjainak költségéhez támogatást 
nyújt. Dabas polgármestere megköszönte a támogatásunkat és egy ajándék harangot is 
kaptunk a köszönőlevélhez.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

19/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

20/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013(….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 
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 rendelet módosítás elfogadását. 
 

3/2013. (III.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 
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. Az elmúlt évek legszorosabb költségvetése. 
Nagyon sok az elvonás, kevés állami támogatást kapunk.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A költségvetés megalkotásakor 
a legfontosabb alapelveket vettük figyelembe, így az intézményeink biztonságos 
működtetését, a múlt évről áthúzódó kötelezettségeink biztosítását, pályázati önrészek 
biztosítását. Bonyolultabb volt a költségvetés összeállítása, mint eddig. Ezúton is szeretném 
megköszönni a hivatal munkatársainak a munkáját. Az elvonások miatt vannak olyan 
feladatok, amelyekre nem fogunk normatívát kapni, ilyen a közvilágítás, a parkrendezés, 
utaknak a karbantartása stb. Az SZJA 8%-a, ami 240 millió forint volt, már nem jelenik meg 
ebben a költségvetésben, illetve a gépjárműadó 60%-át vitték el, ez is mínusz 137 millió 
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forint. Mintegy 1,4 milliárdos átvállalás történt a kormányzat részéről, ez stabilabbá teszi a 
költségvetésünket. Kiemelném azt, hogy 370 millió forintos felhalmozási kiadást tudtunk 
biztosítani a költségvetésben. Az utak karbantartására 116 millió forint, a pályázati 
céltartalékra 95 millió forint és egyéb céltartalékra 143 millió forint van elkülönítve. Amit 
még ki szeretnék emelni, hogy 50%-ról, 80%-ra emelte meg a kormány az óvodások 
támogatását. Itt így kevesebb önkormányzati támogatásra lesz szükség. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Fekete Károly képviselő, Környezetvédelmi Bizottsági tag: Dabasi János képviselő úr 
távollétében a Környezetvédelmi Bizottság ülését én vezettem. A bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: új szerkezetű és új tartalmi elemeket magába hordozó 
költségvetést kellett összeállítanunk. 2012. év végén sokkal borúsabban láttuk a helyzetünket, 
mint ahogy végül alakult, bár az elvonások érezhetőek, ennek megfelelően takarékosabb 
költségvetést kellett összeállítani. 250-300 millió forinttal kevesebb a szabadon felhasználható 
pénzeszközünk, mint ami korábban volt. Ezen jelentősen módosított a mai napon aláírt 
szerződés, melynek során adósságunk jelentős részét elviszik. Ez pénzügyileg a jövő félévben 
fog realizálódni.  
Csaknem minden területen vissza kellett fogni a kiadásokat. Az iskolák működési kérdéseiben 
még sok a bizonytalan tényező. Reméljük, májusig kitisztul a kép.  
A költségvetés főösszege nagyjából 700 millió forinttal kevesebb a tavalyihoz képest. 
Csökkentek az önkormányzat által ellátandó feladatok.  
Dicséret illeti a hivatal dolgozóit, jegyző asszonyt, akik a jogszabályi változásokhoz igazodva 
sikeresen állították össze a költségvetési táblázatokat.    
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az elmúlt évekhez hasonlóan a rendelet utolsó rendelkezései 
között szerepel egy olyan bekezdés, hogy a Képviselő-testület a gépjárműadó pótlékmentes 
fizetési határidejét első félévben április 30-i határidőben állapítja meg.  
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönöm a Gazdasági Bizottság elnökének, a szakértők és 
minden résztvevő munkáját a költségvetés összeállításához. Szavazásra teszem fel a rendelet 
módosítás elfogadását. 
 

4/2013. (III.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet 
módosításáról és képviselő-testületi döntés meghozatalára a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás költségeinek átvállalásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

5/2013. (III.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

21/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évre is 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért – Gyömrő Város önkormányzatának a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési 
díjakról szóló rendelete alapján – fizetendő 185 Ft/egy feladategység/nap személyi 
térítési díj összegét a vecsési ellátottaktól átvállalja és azt Gyömrő Város 
Önkormányzata részére megtéríti. 

 
2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. január 1-je és 

2013. december 31. közötti időszakra Gyömrő Város Önkormányzata részére 
fizetendő személyi térítési díj összegét – 3,07 millió Ft-ot – a Képviselő-testület a 
2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntéséről 

tájékoztassa Gyömrő Város Önkormányzatát és a Gondozási Központ vezetőjét. 
 

Határidő: tájékoztatásra: 2013. március 5. 
a költségvetési rendelet megalkotására: a 2013. március 15. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. 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 rendelete módosításáról 
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 rendelet elfogadását. 
 

6/2013. (III.01.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 6/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. 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 
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. 
 

22/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 181/2009. (VIII. 31.) határozat 1. 
pontjával elfogadott és a 193/2011. (VII.26.) határozattal módosított Alapító Okiratát 
2013. március 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 1. pontjával elfogadott és a 193/2011. (VII.26.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 22/2013. (II.28.) határozattal és egységes 
szerkezetben kiadja a Vecsési Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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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:      Vecsési Polgármesteri Hivatal  ” 

 
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 12. b) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. b) pont lép: 
 
„b)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (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.” 
 

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

„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  
Szakágazat megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint  

többcélú kistérségi társulások 
Szakágazat száma:   841 105 

 
f) 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 
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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 
    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   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb            
időtartamú foglalkoztatása 

    931 102   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 

g) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 
h) Támogatási célú szakfeladatok: 

841 906   Finanszírozási műveletek 
890 301   Civil szervezetek támogatása 

 
i) Technikai szakfeladatok: 

841 901    Önkormányzatok v. többcélú kistérségi társulások  
      elszámolása 

    841 907   Önkormányzatok elszámolási a költségvetési  
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                 szerveikkel” 
 

j) 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 2310/16 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel, továbbá 
rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. 

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

      
           „17.      Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: 

 
 Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

alapján. 
 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. 
 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvény rendelkezései alapján. 
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései 
alapján.” 

 
l) Az Alapító Okirat 18. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 18. pont lép:  

              
      „A jegyzőt pályázat alapján a polgármester nevezi ki határozatlan időre és 
       gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.” 

 
m) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondatát visszavonja és helyébe az alábbi mondat 

lép: 
 

 „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. március 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. március 15. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2013. március 15. 
 

       Felelős: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a 2013. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
a városi rendezvénynaptárban szereplő rendezvények elnevezésében javasol módosítani, A 
májusban megrendezésre kerülő „Bálint Ágnes Családi Nap” elnevezést, „Bálint Ágnes 
Mesefesztiválra” javasolja módosítani. A módosítással együtt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. Az intézményeinknek és a civil szervezeteknek kiküldjük az elfogadott 
rendezvénynaptárunkat azzal, hogy egészítsék ki saját programjaikkal és ezután szeretnénk a 
lakosságot a programokról tájékoztatni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosítással a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

23/2013. (II.28.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 
 
2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal szervezésében 

megvalósuló 2013. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletében biztosította. 

 
Határidő: azonnal, a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint. 

 
Felelős:     Szlahó Csaba 

               polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 6159/3, 6159/4 hrsz-ú ingatlanok és az itt megépítésre került szilárd 
burkolatú út és közművek térítésmentes átvételére 
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. 
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24/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyurákiné Sárdi 

Krisztina és Mészáros Ernőné a 6159/4 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan 
tulajdonosai felajánlását, miszerint térítésmentesen Vecsés Város 
Önkormányzatának tulajdonába és egyben üzemeltetésébe adják a fenti ingatlant, 
az azon található víz-, szennyvízhálózattal, valamint szilád burkolatú úttal együtt. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyuráki Miklós és 
Mészáros Ernőné a 6159/3 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan tulajdonosai 
felajánlását, miszerint térítésmentesen Vecsés Város Önkormányzatának 
tulajdonába és egyben üzemeltetésébe adják a fenti ingatlant. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletét képező, az ingatlanok térítésmentes 
átruházásáról szóló megállapodások megkötésére. 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ingatlanok, és a közművek ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a vagyonkataszterbe történt aktiválást követően a közműveket a DPMV Zrt. 
részére adja át üzemeltetésre. 
 
Határidő: azonnal;  

a megállapodások megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0165/132 hrsz-ú helyi közút belterületbe csatolására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly képviselő, Környezetvédelmi Bizottsági tag: 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. 
 

25/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 

önkormányzati tulajdonban lévő 0165/132 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
közút megnevezésű ingatlan belterületbe csatolásához. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a változási vázrajzot 

rendelje meg és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal; 

a megrendelésre: a döntést követő 5 napon belül; 
a bejegyeztetésre: a változási vázrajz elkészültét követő 5 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői megbízására illetve pályázat kiírására 
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 határozati javaslat „A” változatát. Képviselő-testületnek. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogát adta az előterjesztés elfogadásához. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a köznevelési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a 
Képviselő-testület pályázat nélkül bízza meg a vezetőt, ha az második ciklusát töltené és a 
nevelő testület, illetve nemzetiségi oktatás esetén pedig a nemzetiségi önkormányzat is 
támogatja. Harmadik és negyedik ciklusra már ezzel a lehetőséggel nem lehet élni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 

26/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény  67.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján - úgy dönt, 
hogy pályázat mellőzésével Kovácsné d’Elhougne Ilonát bízza meg a Mosolyország 
Óvoda – Lachenland Kindergarten (2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.) 
intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig 
terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint 
állapítja meg. 

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

gondoskodjon. 
 

Határidő: 2013.07.31. 
Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

27/2013. (II.28.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti felhívással Semmelweis Bölcsőde (2220. Vecsés, 
Mária u. 1.) vezetői állásának betöltésére. 

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az 
Önkormányzat internetes oldalán történő megjelentetéséről. 
 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit. 
 

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

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

28/2013. (II.28.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VETÜSZ Kft. határozat 
mellékletét képező 2013. évi üzleti tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal; az ügyvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szegedi úr jelezte, hogy 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 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. 
 

29/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
 
Szabó Attila képviselő: a térfigyelő kamerák állapotával kapcsolatosan a lakosok kerestek 
meg azzal, hogy egy bizonyos ügyben a rendőrség úgy tájékoztatta őket, hogy nagyon rossz 
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minőségűek a felvételek, nem működnek a kamerák. Kérdésem, hogy ezeknek a felújítása 
folyamatban van, ha igen hol tart, ha nincs, mikor tervezik.  
 
Tarcsa Lajos Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft. projekt manager: tudnom kell, hogy melyik 
részen elhelyezett kameráról van szó, mert szakaszos a kiépítés, a winchester kapacitása adott 
helyen hol kisebb, hol nagyobb. Törvényi előírás szerint bizonyos napon túl törölni kell a 
felvételeket. Az összes térfigyelő kamera működőképes. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a kamerák karbantartása folyamatos, lassan cserélni kellene őket, 
ami nagy beruházást igényel. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

30/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JUSEC Biztonsági Szolgáltató 
Kft. 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük a munkájukat, ami igencsak 
sokrétű.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

31/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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32/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyömrő és környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (Maglód) 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

33/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat /Maglód/ 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

34/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2011-2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 



 22

 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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 beszámoló elfogadását. 
 
 

35/2013. (II.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2011-12. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6015/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú és a 6015/1 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlan csere-szerződésének 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. Két kérdés merült fel, aminek a tisztázására a polgármester úr tárgyalt a 
tulajdonossal. Az egyik kérdés, hogy a terület szomszédos ingatlanjának megközelítése 
biztosított legyen, a másik pedig, hogy a két csere terület között 323 m2-es különbség van. A 
szerződés mellékletében benne lesz, hogy a tulajdonos vállalja, hogy a szomszédos ingatlan 
megközelítése biztosított legyen és a csereszerződés megkötését követően 1 millió forintot 
fizet a különbség miatt. A két ingatlan forgalmi értéket nem képvisel. A bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

36/2013. (II.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pátkai Balázs 

földmérő által 08-10/2012 munkaszámon készített változási vázrajz alapján, a 6015 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból leválasztott 595 m2 területű 
ingatlanrészt Tóth Zsolt részére tulajdonba adja, és a 6019, 6020 hrsz-ú 
ingatlanokból leválasztott 312 m2 ingatlanrészt Tóth Zsolt tulajdonostól elfogadja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat és Tóth Zsolt (1181 Budapest, Bartók L. u. 7/B. II.e.5.) között 2012. 
május 23-án létrejött Településrendezési Szerződés alapján ingatlan csereszerződést 
kötnek.  
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlancserére 
vonatkozóan Tóth Zsolt részére bruttó 1.000.000 Ft összegű vételi árat állapít meg. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

csereszerződés aláírásának feltételeként szabja, hogy a csereszerződés aláírásának 
időpontjáig Tóth Zsoltnak be kell nyújtania a 6016 és a 6017 hrsz-ú ingatlanok 
tehermentes tulajdoni lapjait, valamint nyilatkozatát, hogy a 6018 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosának biztosítja az útról történő behajtás lehetőségét. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan 
csereszerződés megkötésére az Ügyvédi Iroda és a Vagyongazdálkodási Osztály 
közreműködésével. 

  
Határidő: azonnal; az ingatlan csereszerződés megkötésére: a döntést követő 60 

napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs kérdés. 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: a március 15-i megemlékezés a Petőfi téren 10 órakor lesz. 
 
 
16. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: nincs napirendi javaslat, a munkaterv szerint haladunk. 
Következő testületi ülés március 26-án lesz. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


