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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 21/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

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

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Lugosi Mária, Dr. Fekete Károly, Saska Istvánné, 
Oláh László, Szabó Attila képviselők Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba 
polgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi 
Osztály vezetője, Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, 
Berényi Mária főépítész, Kis Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Alattyányi István képviselő úr jelezte, hogy késni fog, Dabasi János és Dr. Gerencsér Balázs 
képviselő urak nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 

258/2013. (XI.26.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ létszámfejlesztésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
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 …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 
feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról, továbbá Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Tervtanács működési rendjéről szóló 35/2011. (XII.16.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a 
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 
önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolai intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ többletköltségének fedezetére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a 2325 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területen Attila szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval műsorszolgáltatói szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány kérelmének 
elbírálására és „A mi Városunk” Vecsési Antológia nyomdai költségeinek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2014 megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
 
19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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259/2013. (XI.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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 
feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról, továbbá Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Tervtanács működési rendjéről szóló 35/2011. (XII.16.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a 
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 
önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolai intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ többletköltségének fedezetére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a 2325 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területen Attila szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval műsorszolgáltatói szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kutúrája Ápolásáért Alapítvány kérelmének 
elbírálására és „A mi Városunk” Vecsési Antológia nyomdai költségeinek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2014 megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
 
19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
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21. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: november 7-én átadták a monori hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
és a katasztrófavédelmi kirendeltség új épületét. A régi épület már nagyon rossz állapotban 
volt, az új épület méltóbb keretet ad a működéshez. November 14-én és 21-én átfogó 
ellenőrzést tartottak a városközpont beruházás első szakaszát illetően. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség munkatársai 14-én előauditot tartottak, 21-én pedig az Európai Bizottság 
delegáltjai ellenőriztek. Itt volt az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a 
közreműködő szervek és az irányító hatóságok, a ProRégió, az NFÜ. A végleges jegyzőkönyv 
egy év múlva várható. 
ÁROP pályázat támogatási szerződését aláírtuk. A Gróf Andrássy Iskola pályázatát első 
körben elutasították, mi ezt megkifogásoltuk, a közreműködő szervezet továbbküldte a 
kifogásunkat az NFÜ felé, ami azért jó, mert így még él a pályázat. Nyertünk a szobor 
pályázatokon, a káposztás fiúval és a mindenki keresztjével. Mérlegelnünk kell, hogy 
mindkettő belefér a költségekbe, ha nem melyiket akarjuk megvalósítani. Az evangélikus 
gyülekezet most ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. A beruházások közül az Eötvös 
utca járdája készült el. A szabadidőpark építése folytatódott a Wass Albert utca mellett, a 
játékok kihelyezésével, illetve a kerítés elhelyezésével. Parkosítás, a végleges befejezés 
tavaszra várható. 
 
Pável Béla alpolgármester: Szénási Sándor új könyvének megjelenése alkalmából a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban tartottak rendezvényt. Kérem az intézményvezető urat, hogy 
félév múlva ismét kerüljön megrendezésre, mivel igen nagy sikere volt. A költő másfél órán 
át mondta fejből verseit. Megható és lenyűgöző volt. 
 
A képviselők száma 9 fő, Alattyányi István képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

260/2013. (XI.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 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

261/2013. (XI.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 
feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról, továbbá Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Tervtanács működési rendjéről szóló 35/2011. (XII.16.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
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 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: kérdezem a főépítész asszonyt, van-e kiegészíteni valója az írott 
anyaghoz képest? 
 
Berényi Mária főépítész: nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

26/2013. (XI.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 
helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 
szabályainak megállapításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
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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 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: kérdezem a főépítész asszonyt, van-e kiegészíteni valója az írott 
anyaghoz képest? 
 
Berényi Mária főépítész: nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

27/2013. (XI.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 
településképi véleményezési eljárásról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a 
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
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: a 7,5 tonnás táblák kint vannak, ezt továbbra is tudjuk ellenőrizni, 
az átmeneti forgalmat ki tudjuk szűrni, az adminisztrációs terhet pedig le tudjuk venni a 
Vagyongazdálkodási Osztályról, ha nem kérünk érte pénzt nincs értelme tovább életben 
tartani. Úgy gondolta az Önkormányzat, hogy nem akarja tovább nehezíteni a vállalkozások 
helyzetét, az útdíj is elég teher. Nem akartuk bevezetni a díjtétel ellenében kiadott behajtási 
engedélyeket, ez ingyenes volt, gyakorlatilag egy évig. Ami hasznunk volt belőle, az az, hogy 
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nagyon sok vállalkozás jelentkezett be, került képbe. Szavazásra teszem fel a rendelet 
elfogadását. 
 

28/2013. (XI.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati 
rendelete hatályon kívül helyezéséről. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény kiosztásra 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 elfogadását. 
 

29/2013. (XI.28.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 



10 
 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény kiosztásra 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 elfogadását. 
 

262/2013. (XI.26.) határozat 
 
I. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet alapján elkészített és az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV tv.24 § - 
a alapján benyújtott 2014. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint: 

1. A bevételek területén 

2014. évre az előre láthatóan pénzforgalmilag is biztosan teljesülő, 
dokumentumokkal, bizonylatokkal alátámasztott működési, felhalmozási és 
finanszírozási bevételeket lehet tervezni. 

A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi 
költségvetésből az önkormányzatot megillető forrásokat. 

Mind a bérleti díjbevételek, mind az adóbevételek területén még tovább szükséges 
fokozni a hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket. 

A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell a 
további pályázatokhoz kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind a 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külső források bővítése érdekében. A 
rendelkezésre álló saját források szűkössége miatt a beruházások területén meg kell 
kísérelni a vállalkozói tőke még erőteljesebb bevonását a fejlesztésekbe. 

2. A kiadások területén 

Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő 
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a 
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során 
a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.30.) 
Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 

A személyi juttatásoknál számolni kell az előző évi bérintézkedések és 
létszámváltozások éves szintű költségkihatásaival, valamint a vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 
2014. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 
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A dologi kiadásokat a bázisadatok és szükségletek elemzésével, a költségek 
felmérésével és költségmegtakarítási javaslatok kidolgozásával kell megtervezni, 
külön kiemelve az önként vállalt feladatok költségigényét. A vonatkozó rendeletek 
és szerződések kerüljenek felülvizsgálatra. 

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat kizárólag csak érvényes 
megállapodás birtokában lehet tervezni. Vizsgálni kell, hogy a megállapodások 
mennyiben segítik elő, ill. váltják ki az önkormányzat alapellátási kötelezettségét. 

A szociálpolitikai juttatásokat kizárólag a szociális törvényben meghatározott 
jogcímenként kell tervezni. Ennek érdekében az önkormányzat szociális rendeletét 
felül kell vizsgálni. 

A felhalmozási kiadásokat feladatonként csak jogilag rendezett, tételesen 
kimutatott, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra – figyelembe 
véve a várható működési kiadásokat is – lehet tervezni a bevonható források 
számbavétele mellett. Amely beruházásnak az aktiválását követően folyamatos 
működési költsége várható, azt külön jelezni kell. Adott feladatra tervezett 
keretösszegnek tartalmaznia kell valamennyi aktiválható költség fedezetét. 

A tárgyévi pályázati lehetőségekkel élni kell, a költségvetésben kizárólag az önrész 
összegét kell céltartalékként tervezni. Eredményes pályázat esetén évközi 
módosítással kerül sor az előirányzatok rendezésére. 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. jövő évi prognosztizált üzleti 
terve alapján 2014. évre a Non-profit Kft működéséhez szükséges támogatással kell 
számolni az önkormányzatnak. 

3. Finanszírozási műveletek 

A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a meglévő 
szerződések ismeretében kell tervezni. 

A likviditási egyensúly biztosítása érdekében 2014. évben is, amennyiben a törvény 
lehetőséget biztosít, meg kell kötni a bankszámlavezető pénzintézettel a folyószámla 
hitelkeret szerződést. Működési forráshiányt nem lehet betervezni. 

A felújítási és beruházási feladatok megvalósításához fejlesztési célú forrás 
igénybevételével kell számolni.  

Általános célú gazdálkodási tartalék 2014. évi összege nem lehet kevesebb, mint a 
2013. évi eredeti előirányzat 50%-a, a szociális célú tartalék mértéke a 2014. évi 
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 

A bizottságok hatáskörébe utalt általános célú gazdálkodási tartalékkeret 
felhasználásának további szabályait helyi rendelet rögzíti. 

Az azonnali karbantartásokra, vis maior esetekre képzett céltartalék 2014. évi 
összege a 2013. évi eredeti előirányzat összegével megegyezően tervezendő.  
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II. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 
államháztartásról szóló, 2011 évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdésének előírása szerint 
készítse el a 2014. évi költségvetés rendelet tervezetét. 

III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített 
költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 24. § 
(2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

Határidő: azonnal 
 a rendelet-tervezet benyújtására a Magyar Köztársaság 2014. évi 

költségvetésének elfogadását követő 45. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény kiosztásra 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. 
 
 

263/2013. (XI.26.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 
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 Dr. Szarvas Tibor megbízatását a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja Dr. Szarvas Tibor megbízatását a Képviselő-testületnek.  Köszönjük az 
eddigi munkát és a jövőbeni munkájához jó egészséget kívánunk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a munkáját, a képviselő-testület nevében 
elmondhatom, hogy elégedettek lehetünk a Szakorvosi Rendelőintézet működésével, a 
minőségével. Sokan járnak más településekről is. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

264/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Szarvas 

Tibort bízza meg a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői teendőinek 
ellátásával a 2014. február 1-jétől 2019. január 31-ig terjedő időszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet szerint állapítja 
meg. 

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

elkészíttetéséről. 
 

Határidő: 2014. január 15. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 
önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, NNÖK tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szintén tárgyalta az előterjesztést, korábbi határozatát fenntartja, de 
természetesen figyelembe veszi a körülményeket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az első határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását. 
 

265/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 18/2013. 

(05.14.) NNÖK határozatára - úgy dönt, nem javasolja, hogy a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich 
Grundschule Wetschesch felvételi körzete Vecsés egész területére, továbbá a Vecsési 
Tankerülethez tartozó települések területére kiterjedjen az alábbi indokok miatt: 

 
- amennyiben a településen csak két kötelező felvételt biztosító iskola maradna, a 

bekerülő tanulói létszám a személyi és tárgyi feltételek biztosítását 
nagymértékben veszélyeztetné, mert az intézménybővítés komoly problémát 
jelentene mind a működtető önkormányzatnak, mind az iskolák fenntartójának; 

- településszerkezeti szempontból nem kedvező, hogy amennyiben két kötelező 
felvételt biztosító iskola maradna, mindkettő Vecsés azonos, a vasút által határolt 
oldalán helyezkedik el, ami a szülőknek és a gyermekeknek esetlegesen 
aránytalan terhet jelent a megközelítés szempontjából, ami jogszabályba ütköző 
intézkedés lenne.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

oktatási intézmény vezetőjét, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és 
a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

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

 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

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

266/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch felvételi (működési) körzetét a Fő út – Bartók Béla utca – Károly utca 30-
1-ig – Telepi út 30-60-ig páros oldal – Virág utca – Sorompó utca által határolt, Üllő 
felé eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók 
vonatkozásában határozza meg, és ezzel egyidejűleg a 205/2012. (IX.18.) határozatát 
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visszavonja. A felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 
alábbiak szerint rögzített: 

 
Ady Endre utca végig      
Ady köz végig 
Akácfa utca végig 
András utca végig 
Anna utca végig 
Ádám utca végig 
Ágnes utca végig 
Ágoston utca végig 
Bartók Béla utca végig 
Bokor utca végig 
Diófa utca végig 
Ecseri út végig 
Erkel Ferenc utca végig 
Erzsébet utca végig 
Éva utca végig 
Ferenc utca végig 
Fő út végig 
Fő utca végig 
Gizella utca végig 
Hársfa utca végig 
Iskola utca végig 
István utca végig 
Ibolya utca végig 
János utca végig 
Jókai utca végig 
József utca végig 
Kakucsi út végig 
Kálmán utca végig 
Károly utca 1-30-ig páros és páratlan oldal 
Kellner dr. utca végig 
Kereszt utca végig 
Lanyi út végig 
Liliom utca végig 
Magdolna utca végig 
Magyar utca végig 
Malom utca végig 
Margit utca végig  
Mátyás utca végig 
Mária utca végig 
Mihály utca végig 
Nefelejcs utca végig 
Nyárfa utca végig 
Róder Imre utca végig 
Rózsa utca végig  
Sorompó utca végig 
Szép utca végig 
Sziget köz végig 
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Sziget utca végig 
Tamás utca végig 
Tass utca végig 
Telepi út 1-28-ig páros és páratlan oldal 
Telepi út 30-60-ig páros oldal 
Temető utca végig 
Tinódi utca végig 
Tó utca végig 
Tompa utca végig 
Tölgyfa utca végig 
Üllői utca végig 
Valéria utca végig 
Vasvári Pál utca végig 
Vágóhíd utca végig 
Város utca végig 
Vásártér utca végig 
Vigyázó Ferenc utca végig 
Virág utca végig 
Wesselényi utca végig 
Zöldfa utca végig 
Zsák utca végig 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. 

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

 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

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

267/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Vecsési Andrássy Gyula Általános 
Iskola felvételi (működési) körzetét a Dózsa György út páros oldala, Vasút által 
határolt, Üllő és Gyál felé eső, továbbá a Vörösmarty utca – Lajos utca - Rákóczi 
utca – Telepi út 30-ig – Károly utca 1-30-ig és Bartók Béla utca által határolt 
településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók 
vonatkozásában határozza meg, és ezzel egyidejűleg a 206/2012. (IX.18.) határozatát 
visszavonja. A felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 
alábbiak szerint rögzített: 
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Achim András utca végig 
Angyal utca végig 
Apaffy utca végig 
Arany János utca végig 
Aulich Lajos utca végig 
Árpád utca végig 
Bánya utca végig 
Barcsai utca végig 
Báthory utca végig 
Bercsényi utca végig 
Bertalan utca végig 
Berzsenyi utca végig 
Bethlen Gábor utca végig 
Bocskai utca végig 
Budai Nagy Antal utca végig 
Csalán köz végig 
Csillag utca végig 
Deák Ferenc utca végig 
Dessewffy Arisztid utca végig 
Dobó Katalin utca végig 
Dózsa György út páros oldal 
Eötvös utca végig 
Erdő utca végig 
Erzsébet tér 
Gólyahír köz végig 
Gr. Leiningen Károly utca végig 
Gr. Vécsey Károly utca végig 
Gyár utca végig 
Hold utca végig 
Károly utca 30-40-ig páros és páratlan oldal 
Kender köz végig 
Kinizsi utca végig 
Kis köz végig 
Kiss Ernő utca végig 
Kisfaludy utca végig 
Knézich Károly utca végig 
Kossuth Lajos utca végig 
Könyök utca végig 
Középhalom végig 
Külső Gyáli út végig 
Lahner György utca végig 
Lajos utca végig 
Lázár Vilmos utca végig 
Lóránffy utca végig 
Major utca végig 
Miklós utca végig 
Nádas köz végig 
Nagysándor József utca végig 
Nándor utca végig 
Nap utca végig 
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Nőszirom köz végig 
Patak köz végig 
Pöltenberg Ernő utca végig 
Rákóczi utca végig 
Rudolf köz végig 
Sándor utca végig 
Sás köz végig 
Schweidel József utca végig 
Sétáló utca végig 
Szív utca végig 
Telepi út 30-60-ig páratlan oldal 
Telepi út 60-tól páratlan oldal 
Teréz utca végig 
Toldy Ferenc utca végig 
Török Ignác köz végig 
Tündér utca végig 
Vaspálya utca végig 
Vértanúk tere 
Vértesi Nándor utca végig 
Vörösmarty utca végig 
Zrínyi utca végig 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 
intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. 

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

 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

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

268/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Vecsési Halmi Telepi Általános 
Iskola felvételi (működési) körzetét a Dózsa György út páratlan oldala – Rákóczi 
utca – Kölcsey utca és Fő út által határolt, Budapest és Gyál felé eső településrészen 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában határozza 
meg, és ezzel egyidejűleg a 207/2012. (IX.18.) határozatát visszavonja. A felvételi 
(működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint 
rögzített: 

 
Alig utca végig 
Almáskert út végig 
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Attila utca végig 
Álmos utca végig 
Bajcsy-Zsilinszky utca végig 
Batthyány utca végig 
Bem utca végig 
Bessenyői utca végig 
Besztercei utca végig 
Botond utca végig 
Bulcsú utca végig 
Csaba utca végig 
Damjanich utca végig 
Dózsa György út páratlan oldal 
Előd utca végig 
Emese utca végig 
Felsőhalom utca végig 
Gammel József utca végig 
Ganz utca végig 
Gárdonyi utca végig 
Görgey utca végig 
György utca végig 
Halmi utca végig 
Halmy József tér 
Harkály köz végig 
Hertz utca végig 
Hunyadi utca végig 
József Attila utca végig 
Katona József utca végig 
Károly utca 40-től páros és páratlan oldal 
Kikindai utca végig 
Klapka utca végig 
Kodály Zoltán utca végig 
Kós Károly utca végig 
Kölcsey utca végig 
Küküllői utca végig 
László utca végig 
Lehel utca végig 
Lévai utca végig  
Liszt Ferenc utca végig 
Lincoln út végig 
Lőrinci út végig 
Mikszáth Kálmán utca végig 
Móricz Zsigmond utca végig 
Munkácsy Mihály utca végig 
Nimród utca végig 
Pál utca végig 
Petőfi Sándor utca végig 
Péter utca végig 
Présház utca végig 
Sárosi utca végig 
Szabadkai utca végig 
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Szemere utca végig 
Széchenyi utca végig 
Széchenyi köz 
Szondi utca végig 
Tamási Áron utca végig 
Tarnóczai utca végig 
Táncsics Mihály utca végig 
Telepi út 60-tól páros oldal 
Torockói utca végig 
Üllői út a város közigazgatási határáig 
Zilahy utca végig  
Wass Albert utca végig 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolai intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak 
megválasztására 
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 az intézményi tanácsok delegáltjaiként a mindenkori alpolgármestereket javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: a Grassalkovich iskola intézményi tanácsába Dr. Lugosi Mária 
képviselő asszonyt javaslom delegáltnak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Halmi Telepi iskola intézményi tanácsába Czibolya Zoltán 
képviselő urat, az Andrássy iskola intézményi tanácsába pedig dr. Fekete Károlyt javaslom 
delegáltnak. Szavazásra teszem fel dr. Lugosi Mária megválasztásának elfogadását. 
 

269/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule 
Wetschesch igazgatójának felkérésére, - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy az 
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intézményi tanács települési önkormányzat általi delegáltjának dr. Lugosi Máriát 
választja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

oktatási intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal; 
az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Dr. Fekete Károly megválasztásának 
elfogadását. 
 

270/2013. (XI.26.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Andrássy Gyula 

Általános Iskola  igazgatójának felkérésére, - figyelemmel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy az 
intézményi tanács települési önkormányzat általi delegáltjának dr. Fekete Károlyt 
választja meg. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

oktatási intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal; 
az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Czibolya Zoltán megválasztásának 
elfogadását. 
 

271/2013. (XI.26.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Halmi Telepi 

Általános Iskola igazgatójának felkérésére, - figyelemmel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy az 
intézményi tanács települési önkormányzat általi delegáltjának Czibolya Zoltánt 
választja meg. 
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6. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 
oktatási intézmény vezetőjét. 

 
Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ többletköltségének fedezetére 
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, azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a 
Mikulás ünnepség költségeire nem 200 ezer forintot, hanem 280 ezer forintot javasol. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

272/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes 

Kulturális Központ programjainak ellátásához az Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sorából 
előirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 
 
Mikulás ünnepség költségére     280 e Ft 
Tini disco rendezvényre   1 000 e Ft 
Marketing feladatokra      600 e Ft 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi 

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

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2014. február 
havi ülése (2013. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a 2325 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területen Attila szobor felállítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A terület elnevezésével 
kapcsolatban a szakmai véleményt várjuk a Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-
bizottságától. A Megmaradás Emlékművet igyekszik ápolni az Orbán Balázs Erdélyi Kör, a 
parkot pedig az önkormányzat tartja rendben.  Azzal a kéréssel fordultak most a Képviselő-
testülethez, hogy 2013-tól kezdődően, minden évben egy-egy mellszobrot állíthassanak 
közadakozásból, a magyar történelem meghatározó személyiségeinek emlékére. Kőris fából 
tervezik ezeket a szobrokat, véleményem szerint kőből szerencsésebb lenne. 
 
Szabó Attila képviselő: kőből mindig drágább, mint fából. Ha összejönne közadakozásból 
annyi, akkor lehetne kőből. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 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. 
 

273/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hozzájárul ahhoz, 

hogy az Orbán Balázs Erdélyi Kör az önkormányzat tulajdonában lévő, 2325 
helyrajzi számú területen a határozat mellékletét képező terv és műelírás alapján az 
„Attila szobrot” elhelyezhesse. 

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

értesítse az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökét. 
 

Határidő: azonnal; 
az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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14. napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval műsorszolgáltatói szerződés megkötésére 
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, azzal az észrevétellel, hogy az elmaradt 
beszámolókat pótolja be a vállalkozó.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, indokoltnak találta a 15%-os emelést, és a 2+2 év szerződés időtartamot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kitétellel, hogy a szerződésben szereplő 
évenkénti beszámolót decemberben tegye meg a vállalkozó. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
a munkával és a műsorszolgáltatással meg van elégedve, a szerződés meghosszabbításával 
egyetért, a bizottság a gazdasági részéhez nem tett javaslatot. Az előterjesztést elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: eddig 500 ezer Ft + ÁFA volt a havi díj, most lenne 575 ezer + 
ÁFA, és 2+2 év a szerződés időtartama, úgy, hogy az elmaradt beszámolót pótolja.  
 
Kortye Vilmos vállalkozó: december folyamán az elmaradt négy évet pótolni fogjuk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

274/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

életére, eseményeire vonatkozóan, saját készítésű műsor előállítására Kortye Vilmos 
egyéni vállalkozóval műsorszolgáltatói vállalkozási szerződést köt az alábbi 
feltételekkel: 

 
 A műsorkészítés és műsorszolgáltatás havi díja: 575.000,- Ft+ÁFA/hó 
 A szerződést az Önkormányzat 2 évre köti, + 2 év hosszabbítási lehetőséggel. 
 A szerződéskötés feltétele, hogy a vállalkozó a Képviselő-testület 2013. 

decemberi ülésére beszámolót készít az elmúlt négy évben kapott összeg 
felhasználásáról. 

 Évenkénti beszámoló a Képviselő-testületnek a kifizetett összegről. 
 A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

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

a megállapodást Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kösse meg. 
 
3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 

2014., 2015., 2016. és 2017. évi költségvetésében a szerződés teljesítésének pénzügyi 
fedezetét biztosítja. 
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Határidő: azonnal;  
a műsorszolgáltatói szerződés meghosszabbítására: 2013. december 
20.; 
a fedezet biztosítására: az adott évi költségvetési rendelet 
beterjesztése 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány kérelmének 
elbírálására és „A mi Városunk” Vecsési Antológia nyomdai költségeinek 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, 
megtörtént az egyeztetés a Kulturális Központtal arról, hogy a termeket ingyen és bérmentve 
megkapja az alapítvány. Az alapítvány támogatását elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
javasoltuk, hogy a Kulturális Központ ingyen és bérmentve adja oda a termeket az adott 
időpontokra. Egy észrevétele volt a bizottságnak a rendezvénnyel kapcsolatosan, illetve 
kérése, hogy az alapítvány egyeztessen a vecsési vers és prózamondó verseny idejével 
kapcsolatban, hogy ne üsse egymást két hasonló rendezvény. Az Antológia költségeinek 
támogatását pedig javasolja a következő évi költségvetés tárgyalásának időpontjára áttenni. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, ugyanaz a vélemény alakult ki, mint ami a Pénzügyi Bizottsági ülésen. A 
Gazdasági Bizottság kéri az alapítványt, hogy tételesen dolgozza ki, mennyibe kerülnek a 
rendezvények és ebből mennyi is lenne az Antológia költsége.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Kulturális Központtal az egyeztetés megtörtént, azt gondolom 
ezzel nem lesz probléma. Az Antológia költségeinek támogatását pedig a következő évi 
költségvetésben támogatjuk, amennyiben lesz rá lehetőségünk, illetve az alapítvány külön 
felbontásban nyújtsa be a Képviselő-testület felé az általa tervezett rendezvények járulékos 
költségeit, illetve az Antológia megjelentetésének költségeit. Szavazásra teszem fel ezekkel a 
módosításokkal határozati javaslat elfogadását. 
 

275/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 

javaslata alapján úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy a „Megmaradunk 3000” Vecsés 
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány az általa szervezett, Bálint Ágnes Kulturális 
Központban megrendezésre kerülő alábbi programok lebonyolításához szükséges 
helyiségeket (a Károly utcai épületben lévő színháztermet, valamint a Telepi utcai 
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épület színháztermét és egy termet öltözőként) térítésmentesen igénybe vegye, 
amennyiben az nem ütközik a Kulturális Központ programjaival: 

 
- Karácsonyi örömzenélés (2013. december 7., Károly utcai épületben) 
- Vecsési Népdalkörök Találkozója (2014.) 
- Vers- és Mesemondó Verseny (2014.) 

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

„Megmaradunk 3000” Vecsés Kultúrája Ápolásáért Alapítvány részére az alábbi 
rendezvények járulékos költségeire  

 
- Karácsonyi örömzenélés (2013. december 7., Károly utcai épületben) 
- Vecsési Népdalkörök Találkozója (2014.) 
- Vers- és Mesemondó Verseny (2014.) 
 

továbbá  
 
- „A mi Városunk” című Vecsési Antológia megjelentetéséhez kapcsolódó 

költségekre 
 

anyagi támogatást nyújtani jelenleg nem áll módjában, viszont ahhoz, hogy a 2014. 
évi költségvetés elkészítésekor ezen lehetőséget mérlegelni tudják, kérik az 
Alapítvány elnökét, hogy külön felbontásban nyújtsa be a Képviselő-testület felé az 
általa tervezett rendezvények járulékos költségeit, illetve az Antológia 
megjelentetésének költségeit. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt 

döntésről értesítse az Alapítvány elnökét. 
 

Határidő: azonnal, 
az értesítés kiküldésére: a döntést követő 3 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

276/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) rendelete alapján a 
VSE kézilabda szakosztályának működési költségeire 1.500.000,- Ft összegű 
pótelőirányzatot biztosít a költségvetés városgazdálkodás egyéb szolgáltatás 552194 
során. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet 

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

 
3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Vecsési Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

Határidő: azonnal; 
az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület február havi 
ülése (2013. IV. negyedévi rendeletmódosítás). 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési 
Kalendárium 2014 megjelentetéséhez 
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. 
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277/2013. (XI.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének városgazdálkodás egyéb szolgáltatások 
552194 során 1.500.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány részére a „Vecsési Kalendárium 2014” megjelentetéséhez, amely 
összeggel 2014. február 15-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követő 3 napon belül; 
a rendelettervezet benyújtására: 2014. február havi ülése (2013. IV. 
negyedévi rendeletmódosítás). 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Nincs. 
 
19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
 
Oláh László képviselő: december 8-án kerül megrendezésre a hagyományos Mikulás Napi 
motoros felvonulás. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Kérjük a szülőket, nagyszülőket a 
szokásos útvonalon várjanak bennünket gyermekeikkel, hiszen mint minden évben most is 
apró ajándékkal kedveskedünk nekik. 
 
Pável Béla alpolgármester: idén is megrendezésre kerül a Mindenki karácsonya. December 
21-én, szombaton, a piac napján a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtt kirakodó vásárral 
kezdődik, 22-én, vasárnap 10 órától kirakodó vásár, a műsor pedig 16 órakor lesz. Mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: november 28-án közmeghallgatás lesz a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban 17 órakor. Szintén ezen a napon 16 órától pedig Közbiztonsági Fórumot hívott 
össze Pallaga Norbert őrsparancsnok úr.  
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20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk tovább. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 17-én lesz a Képviselő-testület következő ülése. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 


