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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 1/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. január 29-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 
 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, 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, Orbán Erika Üzemeltetési Osztály 
vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Kis Tóth János József Attila 
Művelődési Ház igazgatója, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár igazgatója, Dr. 
Szarvas Tibor Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosa, Gál István Oktatási 
Bizottság külsős tagja 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből mind a 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület 
határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
Külön köszöntöm Azari Zsuzsannát, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét, egyben át is adom 
neki a szót. 
 
Azari Zsuzsanna Vecsési Járási Hivatal vezetője: január 2-tól engem bíztak meg a Vecsési 
Járási Hivatal vezetésével. Tudom, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tettek meg annak 
érdekében, hogy Vecsés járás legyen. Minden erőmmel és tudásommal azon fogok dolgozni a 
jövőben, hogy ez a járási hivatal megfelelően tudjon működni. Elkezdtük a munkát, szerintem 
zökkenőmentesen el is indult a feladatellátás. Nagyon szépen köszönöm Jegyző Asszonynak 
és Polgármester Úrnak, hogy a munkámban mindig segítségemre vannak. Köszönöm a 
Képviselő-testületnek is, és kérem, hogy a jövőben segítsék munkámat. Köszönöm a szót. 
 
A Képviselők száma 10 fő, Alattyányi István képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, átadom a szót Gál 
Istvánnak. 
 
Gál István Oktatási Bizottság külsős tag: az újratelepítés 225. évfordulója tiszteletére írtam 
egy könyvet, melynek címe Vecsési utcanevek. Hosszadalmas előkészítő munka után 
elkészült, decemberben a nyomda leszállította. Ezeket a tiszteletpéldányokat szeretném 
átnyújtani a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen a támogatást.  
 



 2

 
A könyvek átadásra kerültek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre 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 levételre javasolt napirendi pontot. 
 

1/2013. (I.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjei közül. 
 
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) 
 
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 a ..../2013. (.......) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Polgármesteri Hivatal szervezetéről és ügyfélfogadási rendjéről 
szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról és 
szándéknyilatkozat kiadására a MED-VECS Háziorvosi Szövetkezet részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az Önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Ipartestület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megjelenő 
könyv nyomdai költségének támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Küküllői u. 32. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
14. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

2/2013. (I.29.) 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 
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2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a ..../2013. (.......) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Polgármesteri Hivatal szervezetéről és ügyfélfogadási rendjéről 
szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról és 
szándéknyilatkozat kiadására a MED-VECS Háziorvosi Szövetkezet részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az Önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Ipartestület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megjelenő 
könyv nyomdai költségének támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Küküllői u. 32. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
 
14. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2013. január 2-án megkezdte működését a Vecsési Járási Hivatal. 
Január 9-én 11 órakor országos sajtótájékoztatóval egybekötve került sor a Járási Tankerület 
ünnepélyes átadására. 
2012. december 23-án volt a Mindenki karácsonya, kirakodóvásárral egybekötve. 2013. 
január 27-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Andrássy iskola színjátszó körének 
előadását tekinthettük meg a József Attila Művelődési Házban.  
Folyamatban van az energetikai pályázatok előkészítése a Gróf Andrássy Gyula Általános 
Iskola és a Halmi Telepi Általános Iskola tekintetében. A pályázat beadási határideje február 
5., illetve a legújabb információk szerint február 11. A pályázat 85%-os intenzitású. Mivel 
meglehetősen szűk az anyagi keret, ezért kevés az esély rá, hogy pozitív elbírálást kapunk. 
 
Megindítottuk a Bálint Ágnes Kultúrvár használatbavételi engedélyének beszerzését. Nem 
egy rövid folyamat, várhatóan több hónapot fog igénybe venni. 
 
A Semmelweis Bölcsőde ünnepélyes átadása a tervek szerint február 26-án, kedden lesz. 
 
A képviselők száma 11 fő, dr. Gerencsér Balázs megérkezett. 
 
Pável Bála alpolgármester: megköszönöm a hivatal dolgozóinak a munkáját a Mindenki 
karácsonyán.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

3/2013. (I.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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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. 
 

4/2013. (I.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a ..../2013. (.......) 
önkormányzati rendelete megalkotására, az önkormányzati tulajdonú utakon a 
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
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. 
 
 

1/2013. (I.31.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 1/2013. (I.31.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Polgármesteri Hivatal szervezetéről és ügyfélfogadási rendjéről 
szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
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. 
 

2/2013. (I.31.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 2/2013. (I.31.) 
önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatal szervezetéről és ügyfélfogadási 
rendjéről szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról és 
szándéknyilatkozat kiadására a MED-VECS Háziorvosi Szövetkezet részére 
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. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a 
város megtartsa a Szakorvosi Rendelőintézetet. A szövetkezet átalakítása szükséges, mivel 4 
főre csökkent a létszám.   
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Fontosnak tartja a bizottság a lakosság 
szempontjából, hogy mindenképpen maradjon a város tulajdonában a Szakorvosi 
Rendelőintézet.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvény alapján az önkormányzatnak 2013. február 15-ig kötelessége dönteni arról, hogy 
2013. április 30-át követően folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. Amennyiben 
nem döntünk a határidőig, úgy veszik, hogy az önkormányzat nem kívánja ellátni. 
Véleményem szerint is mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a Szakorvosi 
Rendelőintézetet megtartsuk. Szavazásra teszem fel az első határozati javaslat elfogadását. 
 

5/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 

30-át követően folytatja a Vecsési Egészségügyi Szolgálat keretén belül a járóbeteg-
szakellátást. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a 
kormány által kijelölt szervvel kösse meg a megállapodást 2013. április 30-ig. 

 
Határidő: azonnal; a megállapodás megkötésére: 2013. április 30. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

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

6/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

MED-VECS Háziorvosi Szövetkezetben dolgozó dr. Horváth János háziorvos, dr. 
Vereb Éva háziorvos, dr. Hrutka Tibor háziorvos és dr. Essek Ferenc háziorvos a 
szükséges engedélyek beszerzését követően a Vecsési Háziorvosi Kft-ben látják el 
tevékenységüket. 

 
2. A Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy területi ellátási érdekből területi ellátási 

kötelezettséggel járó megbízási szerződéseket szándékozik kötni a Vecsési 
Háziorvosi Kft-vel az 1. számú háziorvosi körzetben dr. Horváth Jánossal, a 3. 
számú háziorvosi körzetben dr. Vereb Évával, a 4. számú háziorvosi körzetben dr. 
Hrutka Tiborral és a 2. számú gyermekorvosi körzetben dr. Essek Ferenccel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában foglalt egészségügyi alapellátási feladatok ellátására. 

 
Határidő: azonnal; az érintettek értesítésére: 2013.01.31. 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 



 9

(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
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. Az óvodák és a bölcsőde nem egyszerre 
lesznek zárva egy hónapot. A bölcsőde július 22-től augusztus 20-ig, a Mosolyország Óvoda 
és a Bálint Ágnes Óvoda június 24-től július 19-ig, a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a 
Tündérkert Óvoda pedig július 22-től augusztus 20-ig lesz zárva. Ez évenként cserélődne.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság által javasolt 
határozati javaslat elfogadását. 
 

7/2013. (I.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 
 

1. 2013. évben a Mosolyország Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 2013. 
június 24-től július 19-ig, Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten 
Wetschesch és a Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2013. július 22-től augusztus 
20-ig tart. 
 

2. 2013. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2013. július 22-től augusztus 
20-ig tart. 

 
Határidő: azonnal, az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az Önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: pénteki napon megyünk be a Belügyminisztériumba. Kértük az 
eltérítést, hiszen 40%-ra soroltak be bennünket. Lehetőség volt az előzetes adatszolgáltatás 
során ezt jelezni. Szeretnénk, ha az átvállalás mértéke 70% lenne, a kérésünket adatokkal 
támasztottuk alá. Olyan feladatokra költöttük a felvett hiteleket, amely az intézményhálózat, 
illetve a kötelező feladatellátást szolgálták. Több 100 millió forinttal lett kevesebb a 
költségvetésünk. Váratlanul ért bennünket az a közmű adó is, ami nem tovább hárítható, és 
ami a hulladékszállítási törvény kapcsán is érint bennünket. 3.000,- Ft + ÁFA tonnánként a 
lerakási díj ebben az évben, ez még három éven keresztül emelkedni fog, 12.000,- Ft + ÁFA 
összegig. A közmű adó érinti a DPMV Zrt-t is, ahol a vezetékek után nagyjából 22-23 millió 
forintot kell fizetni Vecsésre vonatkozóan. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

8/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által 
történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy 
egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig - az átvállalás napján az 
állam által megjelölt számlára átutalja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással 
érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
 

b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

 
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 

meg.  
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5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy 
az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 
tájékoztassa a testületet. 
 
Határidő: 2013. június 28. 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Ipartestület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megjelenő 
könyv nyomdai költségének támogatására 
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. 
 

9/2013. (I.29.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 

500.000,- Ft összeggel támogatni kívánja a Vecsési Ipartestület megalakulásának 
100. évfordulója alkalmából megjelenő könyv nyomdai költségét. 

 
4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében bruttó 500.000,- Ft összeget biztosít az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében. 

 
Határidő: azonnal; a fedezet biztosítására: a költségvetési rendelettervezet 

előkészítése 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kultúrvár létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
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. 
 

10/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Kultúrvár részére 8 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2013.02.01-től a 
feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 14 fő. 

 
2. A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében 2013. évben bérre és járulékaira 14 473 e Ft összeget 
biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében. 

 
Határidő: azonnal, az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon 

belül; 
a 2013. évi  költségvetési rendelet megalkotása 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat állami tulajdonban lévő használaton kívüli ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére 
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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11/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kéri az önkormányzat 
közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, a Magyar Állam tulajdonában lévő, 
természetben a 2220 Vecsés, Teréz u. 26. sz. alatt található, 5615 helyrajzi számú, 
kivett lakóház és udvar ingatlan nyilvántartási megnevezésű ingatlan térítésmentes 
átadását az Önkormányzat részére lakás és helyiséggazdálkodás feladat ellátás 
céljára és vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

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

végrehajtása érdekében az egyes jognyilatkozatokat a tulajdonba adással kapcsolatos 
eljárás során megtegye. 

 
Határidő: azonnal; a jognyilatkozatokat megtételére: az értesítésben 

meghatározott határidőig 
Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Küküllői u. 32. szám alatti ingatlan megvásárlására 
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: keretösszeget is meg kell határozzunk. Az ingatlant értékbecslő 
6,8 millió forintra értékelte. Javaslom, hogy 8 millió forintban maximáljuk az összeget. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

12/2013. (I.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jakab István 

2220 Vecsés, Küküllői utca 32. szám alatti lakos 1/1 tulajdoni hányadát képező, 
2220 Vecsés, Küküllői u. 32. szám, 3080 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 550 m² 
nagyságú, kivett lakóház, udvar, melléképület megnevezésű ingatlant megvásárolja 
maximum 8 millió Ft vételáron. 
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2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget 
vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében bruttó 8 
millió Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében. 

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

megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével intézkedjen oly 
módon, hogy a vételár 50 %-ának kifizetésére az adásvételi szerződés aláírását 
követő 8 munkanapon kerüljön sor, a fennmaradó vételár átutalása akkor 
történjen meg, ha a népesség nyilvántartó irodában az ott lakók kijelentkeznek az 
ingatlanból.  

 
Határidő: azonnal; 

a fedezet biztosítására: a 2013. évi költségvetési rendelet 
összeállítása ; 
az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 napon 
belül 

 Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2012. évi munkájáról 
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. Nagyon sok feladatot látnak, összeszedett és 
áttekinthető a beszámoló. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

13/2013. (I.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogató Szolgálat 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Kérdés 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Lőrinci úton a Richter előtt az út szélén sokszor 
napokig, hetekig parkolnak a kamionokról leakasztott pótkocsik. Erre valamilyen 
szabályozást, megoldást kellene találni. A Richtertől kihajtani így balesetveszélyes, nem 
belátható az út.  
 
A Halmi telepen mostanában megszaporodtak a betörések. Szeretnénk több járőri jelenlétet.  
 
15. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Dinoszaurusz Band jubileumi jótékonysági 
koncertet tart a vecsési kézilabda utánpótlás javára. A rendezvény fővédnöke Tuba Zoltán.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: nagy örömömre szolgált, hogy amikor volt a nagy 
hóesés, reggel fél 6-kor Vecsés fő útjai le voltak takarítva. 
 
Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár igazgatója: szeretnék tájékoztatni mindenkit, 
hogy a könyvtár honlapja megújul, fejlesztés alatt áll. Digitalizált tartalmak lesznek 
elérhetőek.  
 
 
16. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel február 26-án lesz a Semmelweis Bölcsőde átadása, 
kérdéses a következő képviselő-testületi ülés időpontja, de mindenképpen a 25-ei héten lesz. 
Szükség lesz rendkívüli ülés megtartására is az energetikai pályázat kapcsán.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: február 15-ig minden képviselőnek kiküldésre kerül a 
költségvetés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


