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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 24/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. december 17-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Dr. Gerencsér Balázs, 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, Berényi Mária főépítész, Kis Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
igazgatója, Hanek Gábor szakértő 
 
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. 
Dabasi János és Czibolya Zoltán képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 
ülésen, Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr pedig később érkezik. A Képviselő-testület ülését 
megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a vecsési temetőben temetési hely kijelölésére szociális temetés céljából 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 
 

283/2013. (XII.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat a vecsési temetőben temetési hely kijelölésére szociális temetés céljából 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
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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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 
valamint alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló módosított 
tájékozgató elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér telekhatáros zajgátló védőövezetének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére a TÁMOP-
5.3.8. projekt keretében 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton 
történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 
módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával ingyenes használati szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a VETÜSZ Kft. Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 229/2013. (X.29.) számú határozata módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Ádám u. 2. sz. alatti, 1530 helyrajzi számú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Mikrotérségi Intézményi Társulások 2013. évi munkájáról 
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Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 

25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

284/2013. (XII.17.) 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 
valamint alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
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 Vecsés Város Önkormányzata rendelete megalkotására a 2014. évi átmeneti 
gazdálkodásról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló módosított 
tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér telekhatáros zajgátló védőövezetének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére a TÁMOP-
5.3.8. projekt keretében 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton 
történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 
módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával ingyenes használati szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a VETÜSZ Kft. Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 229/2013. (X.29.) számú határozata módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Ádám u. 2. sz. alatti, 1530 helyrajzi számú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Mikrotérségi Intézményi Társulások 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beruházások területén decemberben nem igazán tudtunk sok 
mindent csinálni, azonban a szabadidőpark szépítésére sor került. Bekerítettük, parkosítottuk, 
valamint a szabadtéri fitness eszközök és játszóeszközök is kihelyezése kerültek. Bekerítettük 
a Halmy téri játszóteret. November 28-án közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület. Ez 
nyilvános esemény, ehhez képest sajnos kevesen voltak. A Petőfi téri templomban december 
7-én került megrendezésre a jubiláló házaspárok köszöntése. A 25., 50. és 60. házassági 
évfordulójukat ünneplő házaspárokat és családtagjaikat láttuk vendégül egy vacsorára a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban. December 10-én a Stáció Hotelben került sor a Konzultációs 
Testület ülésére. A nagyobb helyi vállalkozók kaptak tájékoztatást az elmúlt év eseményeiről, 
a város helyzetéről, beruházásokról és a város gazdálkodásáról. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: december 14-én tartotta a Vecsési Polgárőrség évadzáró 
ünnepségét, ahol oklevelet adományoztak a képviselő-testületnek, ezzel is megköszönve 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének segítő munkáját.  
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Pável Béla alpolgármester: december 15-én a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényt tartott, ahol az adventi szokásokat, 
karácsonyi előkészületeket adtak elő a diákok. Nagyon színvonalas és sikeres rendezvény 
volt.  
 
A képviselők száma 9 fő, dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

285/2013. (XII.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
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. 
 

286/2013. (XII.17.) 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

30/2013. (XII.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 
valamint alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Környezetvédelmi Bizottsági tag: Dabasi János távollétében a bizottsági ülést 
én vezettem. 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 a javasolt módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a díjtételeknél két változat szerepelt az előterjesztésben. A 
Gazdasági Bizottság a 2. számú változatot javasolja elfogadásra kisebb módosítások mellett. 
Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

31/2013. (XII.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét a 
reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, valamint alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Egy hónapig vártuk az 
észrevételeket, az észrevételek átvezetése történt. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Környezetvédelmi Bizottsági tag:  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. 
 
Szabó Attila képviselő: volt egy módosító indítványom a Pénzügyi Bizottsági ülésen ezzel 
kapcsolatosan, miszerint az emlékhelyeket vegyük ki, átértékeltem és nem tartom fent a 
módosítást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

32/2013. (XII.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét a 
településképi bejelentési eljárásról. 
 
(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. Ki kellett vegyük a 
hitelátvállalás összegét a rendeletből, ezért került vissza. A könyvvizsgáló megküldte a 
véleményt. 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: az előterjesztés két határozati javaslatot is tartalmaz. Az első a 
folyószámla hitelkeret meghosszabbításával kapcsolatos, a második a többletigényeket 
tartalmazza. A többletigényeknél a polgárőrség, a Vecsés Közrendvédelméért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány  támogatásáról kell döntsünk, valamint a VETÜSZ Kft. 
számára 10 millió forintos összegről. A bizottságok 10 millió forintról tárgyaltak, azonban 
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megkaptuk a mai napon az A.S.A levelét, 40 millió forint elmaradásról értesítettek bennünket, 
ami elsősorban a lerakási járulékok miatt halmozódott fel. Ezért javaslom, hogy ne 10 
millióról, hanem 20 millió forintos összegről döntsünk, a plusz 10 millió forintot az iparűzési 
adó többletbevétele terhére szeretnénk biztosítani.  
 
Tuba Zoltán VETÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója: a 3000 forintos lerakási illetéket eredetileg 
úgy tervezték, hogy pályázat útján vissza fogják juttatni a rendszerbe, ezt jelenleg 
parkoltatják, mivel készülnek azokra a szituációkra, ahol be kell avatkozni a 
katasztrófavédelemnek, és gondolom, ebből a pénzből akarják finanszírozni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kiosztásra került a módosítás, szavazásra teszem fel az első 
határozati javaslat elfogadását. 
 

287/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a számlavezető 

OTP Bank Nyrt-nél 2013. december 5-én fennálló 32.391.000 Ft összegű 
folyószámlahitelét 2013. december 31-ig terjedő időszakra meghosszabbítja. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2013. 
december 20-tól 2013. december 31-ig határozza meg. 

 
3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 
elsősorban a saját bevételeket, a feladatalapú támogatás és egyéb támogatásokat 
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Államháztartási Törvényt és az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. 

részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 

6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő: azonnal, 
 a szerződés megkötésére: a döntést követő 5 napon belül 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

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

288/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet alapján a 
VETÜSZ Kft részére 20.000.000 Ft működési támogatást biztosít az elmaradt 
szemétlerakási díjak kifizetésére az alábbiak szerint: 

- bruttó 6.477.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 2.2. Közvilágítás 841402 
szakfeladatról 

- bruttó 3.523.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 2.1 Városgazdálkodás 841403 
szakfeladat egyéb szolgáltatás (552194) soráról. 

- 10.000.000 Ft a a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 2.1 helyi adók többletbevétel 
soráról 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet alapján a 
Polgárőr Egyesület részére 300.000 Ft működési támogatást biztosít 4/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. soráról. 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 01.) rendelet alapján a 
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány részére 150.000 Ft működési 
támogatást biztosít 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú melléklet 
1.6.3.4. soráról. 

 
Határidő: azonnal, 
 a költségvetési rendelet módosítására: a 2014. február havi ülés (IV. 

negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

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

33/2013. (XII.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény 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 elfogadását. 
 

34/2013. (XII.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét a 
2014. évi átmeneti gazdálkodásról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata 2013. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló módosított 
tájékozgató 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

289/2013. (XII.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló módosított tájékoztatót tudomásul veszi, 
és ezzel egyidejűleg visszavonja a 263/2013. (XI. 26.) önkormányzati határozatot. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 
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. 
 

290/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a számlavezető 

OTP Bank Nyrt-től 200 M Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2014. január 
01-től 2014. december 20-ig határozza meg. 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 
visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 
elsősorban a saját bevételeket, a feladatalapú támogatás és egyéb támogatásokat 
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Államháztartási Törvényt és az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

5. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. 
részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 
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6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 
 

Határidő: azonnal; 
  a szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
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 az első határozati javaslat elfogadását. 
 

291/2013. (XII.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező 2014. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal; 
  az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér telekhatáros zajgátló védőövezetének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Saska Istvánné 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: a határozat kiegészül azzal, hogy a testület kéri a Hatóságot, hogy 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére vonatkozó 
határozatot Vecsés közigazgatási területére külön határozatban határozza meg. Szavazásra 
teszem fel a határozat elfogadását. 
 

292/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Légügyi Hivatalának (továbbiakban: Hatóság) a 176/1997. (X.11.) Korm. 
rendelet 5.§ (2) bekezdése szerinti megkeresése alapján úgy dönt, hogy tudomásul 
veszi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Vecsés közigazgatási területére 
vonatkozó, a határozat melléklete szerinti telekhatáros zajgátló védőövezetének 
kijelölését, melynek dokumentációját a Hatóság ellenőrizte és a hatályos 
jogszabályok szerint megfelelőnek találta. 

 
2. A Képviselő-testület azzal a kéréssel fordul a Hatósághoz, hogy a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére vonatkozó határozatát 
Vecsés közigazgatási területére külön határozatban hozza meg. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a határozat Hatósághoz 

való megküldéséről. 
 

Határidő: azonnal; 
a határozat megküldésre: 2013. december 20. 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére a TÁMOP-
5.3.8. projekt keretében 
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. 
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293/2013. (XII.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

együttműködési megállapodást köt a Civil Érték Egyesülettel, a megváltozott 
munkaképességű álláskereső személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 
elősegítése érdekében a TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-2012-0010 azonosító számú projekt 
keretében. 

  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 

írja alá a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse Civil Érték Egyesületet. 
 

Határidő: azonnal; 
értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követő 5. nap 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton 
történő indulásra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 8 millió forintot lehet 
nyerni, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: hivatalt érintő pályázat, három területen szeretnénk pályázni, 
önkormányzati adórendszer, vagyonkataszter, telephely engedélyezési rendszer. 
 
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. 
 

294/2013. (XII.17.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván 

KMOP-4.7.1-13 azonosítószámú „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázaton. A pályázat keretében az adó szakrendszerrel, az 
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ingatlankataszter szakrendszerrel valamint az Ipar-és kereskedelem szakrendszeren 
belül a telephelyengedély nyilvántartó szakrendszerrel kíván csatlakozni az ASP 
központhoz. 

 
2) A pályázat becsült összköltsége: bruttó 8.000.000,- Ft, 100% támogatási intenzitás 

mellett.  
Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy pályázat költségét, azaz bruttó 
8.000.000,-Ft-ot a 2014. évi költségvetési évben biztosítja, tekintettel arra, hogy a 
pályázat utófinanszírozásos elszámolású. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: a pályázat benyújtására 2014. január 06. 
 a pályázat önrészének biztosítása a 2014. évi költségvetési rendelet 

Képviselő-testület általi elfogadása 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 
módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az iskolabővítési program keretében két helyet jelöltünk meg, 
ami a növekvő gyermeklétszám elhelyezést biztosíthatná, egyik a Fő út 112., a másik pedig a 
Halmy telepi iskola. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

295/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014/2015. 

tanévtől kezdődően a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális 
tanulólétszámának 305 fő létszámról 360 fő létszámra történő emelését támogatja 
annak függvényében, hogy az iskola eszközei, felszerelései és egyéb tárgyi feltételei 
13 tanulócsoport működtetéséig biztosítottak. 

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

oktatási intézmény vezetőjét és a Vecsési Tankerület igazgatóját. 
 

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

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával ingyenes használati szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az NRSZH 
munkatársának biztosítanánk helyet, egy héten egyszer jönne ki. 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. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a kolléganő a megváltozott munkaképességűek 
kiközvetítésével foglalkozik, mind a munkavállalóknak, mind pedig a munkaadóknak 
közvetlen elérést jelent majd.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

296/2013. (XII.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 

Főváros Kormányhivatalával ingyenes használati szerződést köt egy foglalkozás-
rehabilitációs munkahely biztosítására az Igazgatási Osztályon, annak érdekében, 
hogy Vecsés és környéke lakossága, munkáltatói a foglalkozás-rehabilitációs ügyeit 
helyben intézhessék el. 

  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 

írja alá a határozat mellékletét képező ingyenes használati szerződést. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse Budapest Főváros Kormányhivatalát. 
 

Határidő: azonnal; 
értesítésre és a szerződés aláírására: a döntést követő 10. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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16. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a VETÜSZ Kft. Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 229/2013. (X.29.) számú határozata módosítására 
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. 
 

297/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 229/2013. 

(X.29.) számú határozata 4. pontjának a tevékenységi körökre vonatkozó részét az 
alábbiak szerint módosítja:   

 
„Az Alapító Okirat „IV. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR 2008):” címet követő  

felsorolást visszavonja és helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„A) A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi körei:  
 
38.11 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység) 
 
B) A Társaság kiegészítő jelleggel az alábbi üzletszerű tevékenységeket végzi: 
 
08.12 - Kavics-, homok-, agyagbányászat 
16.23 - Épületasztalos-ipari termék gyártása 
28.29 – M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
31.01 - Irodabútor gyártása 
31.09 - Egyéb bútor gyártása 
39.00 - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.10 - Épületépítési projekt szervezése 
41.20 - Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 - Út, autópálya építése 
42.99 - Egyéb m.n.s. építés 
43.11 - Bontás 
43.12 - Építési terület előkészítése 
43.21 - Villanyszerelés 
43.22 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29 - Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 - Vakolás 
43.32 - Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 - Padló-, falburkolás 
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43.34 - Festés, üvegezés 
43.39 - Egyéb befejező építés m.n.s 
43.91 - Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99 - Egyéb speciális szaképítés m.n.s 
45.20 - Gépjárműjavítás, -karbantartás 
47.99 - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
52.10 - Raktározás, tárolás 
52.21 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
68.10 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
74.90 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
81.21 - Általános épülettakarítás 
81.29 - Egyéb takarítás 
81.30 - Zöldterület-kezelés 
82.19 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” 

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„Az Alapító Okirat „IV. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR 2008):” címet követő 
felsorolást visszavonja és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

A) A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi körei: 

16.23 - Épületasztalos-ipari termék gyártása 
31.01 - Irodabútor gyártása 
31.09 - Egyéb bútor gyártása 
38.11 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység) 
39.00 - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
43.11 - Bontás 
43.21 - Villanyszerelés 
43.22 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29 - Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.32 - Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 - Padló-, falburkolás 
43.34 - Festés, üvegezés 
43.99 - Egyéb speciális szaképítés mns 
47.99 - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
49.31 -  Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 
52.10 - Raktározás, tárolás 
52.21 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
68.20 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81.21 - Általános épülettakarítás 
81.29 - Egyéb takarítás 
81.30 - Zöldterület-kezelés 
82.19 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
B) A Társaság kiegészítő jelleggel az alábbi üzletszerű tevékenységeket végzi: 
41.10 - Épületépítési projekt szervezése 
41.20 - Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 - Út, autópálya építése 
42.99 - Egyéb m.n.s. építés 
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43.12 - Építési terület előkészítése 
43.31 - Vakolás 
43.39 - Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 - Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
45.20 - Gépjárműjavítás, -karbantartás 
47.78 - Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
56.10 - Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.21 - Rendezvényi étkeztetés  
56.29 - Egyéb vendéglátás  
56.30 - Italszolgáltatás  
68.10 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
73.11 - Reklámügynöki tevékenység 
74.90 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.39 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
81.10 – Építményüzemeltetés 
81.22 - Egyéb épület-, ipari takarítás ” 
 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

ügyvéd bevonásával intézkedjen az Alapító Okirat módosításáról és Cégbírósághoz 
történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal; 

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2013. december 20. 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Ádám u. 2. sz. alatti, 1530 helyrajzi számú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A Szakorvosi 
Rendelőintézettel szomszédos ingatlanról van szó, szeretnénk megvásárolni, ha a tulajdonos is 
hozzájárul, két részletben tudjuk kifizetni a 25 millió forintos vételárat. Úgy gondolom, hogy 
hosszútávon megérné megvásárolni. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az 
a vélemény alakult ki, hogy a megállapodott feltételek előtt kérjünk még egy értékbecslést. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és szintén azt javasolta, hogy kérjünk újabb értékbecslést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 34 millióra lett felértékelve az ingatlan, úgy gondolom, kérhetünk 
további értékbecslést, de nincs értelme, hiszen 25 millió forintot vagyunk hajlandóak kifizetni 
az ingatlanért.  
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Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztályvezető: csináltathatunk másik értékbecslést, de a 
tulajdonosok 28 millióra tartják az ingatlant, ezen az újabb értékbecslés sem fog változtatni. 
 
Szabó Attila képviselő: nem az értékbecslés a lényeg, hanem az, hogy 25 millió forintnál 
többet ne adjunk, és ne ajánljunk érte. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

298/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Varga Katalin 

2220 Vecsés, Ádám u. 12. szám alatti lakos és Szabó Antalné 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 
69. szám alatti lakos 1/2-1/2 tulajdoni hányadát képező, 2220 Vecsés, Ádám u. 2. szám 
alatti, 1530 helyrajzi számon nyilvántartott, 1051 m² területű, kivett lakóház és udvar 
megnevezésű ingatlant megvásárolja maximum bruttó 25.000.000,- Ft vételáron az 
alábbi fizetési feltételekkel: 

 
- az ingatlan vételárából 12.500.000.-Ft az adásvételi szerződés megkötésével 

egyidejűleg kerül kiegyenlítésre, a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. 
(III.01.) önkormányzati rendelet Közutak hidak üzemeltetése (552110) 
előirányzata terhére 7.500.000,- Ft, Városgazdálkodás (481403) egyéb 
szolgáltatás (552194) előirányzata terhére 5.000.000,- Ft pótelőirányzat 
biztosítható. 

- a fennmaradó vételárhátralék a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül és 
kiegyenlítése a költségvetési rendelet elfogadását követően történik. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó 
vételárhátralék összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: a 2013. évi rendeletmódosítás; 
a fennmaradó vétel biztosítására: a 2014. évi költségvetési rendelet 
elfogadása 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 
mint minden évben idén is 100.000 forint támogatási összeget javasol elfogadásra 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. 
 

299/2013. (XII.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati 
rendelet 3.2.12. melléklet 1.6.3.4. előirányzata terhére 100.000 Ft összegű támogatást 
nyújt a Dél-pesti ILCO Egyesület munkájához, 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 terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követő 5. nap 
költségvetési rendelet módosítására: 2014. február havi ülés (2013. IV. 
negyedévi módosítás) 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéhez 
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. 
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300/2013. (XII.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

Január 28. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltetési Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 
 
Választási bizottságok megválasztása 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 
       Jegyző 
       Titkárságvezető 
 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő: Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetője 
 
 

Február 25. 
 
Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés alapján 
Előterjesztő: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 
 
Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról  
Előterjesztő: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezető 
 
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő: Tárnokiné Törő Krisztina 

 Intézményvezető 
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi üzleti tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság. 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Alattyányi István 

 Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dabasi János 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 

Március 25. 
 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Bánné Nagy Eszter 

 Intézményvezető 
 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 
 

Április 29. 
 
Javaslat a 2013. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltetési Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2013. évben végzett ellenőrzések 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Elekes Mária 
   Belső ellenőr 
 
Javaslat az elismerő címek valamint helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 
       Jegyző 
       Bizottságok elnökei 
 
Javaslat kitüntetések odaítélése a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 
rendelet alapján 
Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz:  Oktatási referens  
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Május 27. 
 
Beszámoló a Rendőrség 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  
Tájékoztató a Tűzoltóság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Monori Tűzoltóság vezetője 
 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 
 

Javaslat a VETÜSZ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyző 
Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetője 

 
Június 24. 

 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 
 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi 
munkájáról 
Előterjesztő: Csurgó János közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 
 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 
 

Július 29. 
 
Beszámoló a főépítész 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Berényi Mária 

 Főépítész 
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Augusztus 

 
SZÜNET 
 

Szeptember 23. 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
 

Október 28. 
 
Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Kis Tóth János 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné 

 Igazgató 
 
Beszámoló a Központi Konyha 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Nagy László 

 Intézményvezető 
 

November 25. 
 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
 
 

November 27. 
 
Közmeghallgatás 
 

December 16. 
 
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciójára 
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Előterjesztő:    polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:    polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
        Üzemeltető Osztályvezető 
 
Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő:    Polgármester 
 
Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 
           Üzemeltető Osztályvezető 
        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő:  társulás elnöke 
Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 
 
 
Állandó napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szalhó Csaba 

 polgármester 
 
Fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 
 
Kérdés 
Interpelláció 
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Közérdekű bejelentés 
 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztések 

határidőben történő elkészíttetéséről és bizottság elé történő terjesztéséről. 
 

Határidő: azonnal, illetve a munaterv szerint folyamatos 
 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 
jegyző 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
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. 
 

301/2013. (XII.17.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. 

december 18. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város 
Önkormányzata által fenntartott Semmelweis Bölcsőde szakmai programját 
jóváhagyja. 

  
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal; 
 értesítésre: a döntést követő 5. nap 
Felelős: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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 beszámoló elfogadását. 
 

302/2013. (XII.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Mikrotérségi Intézményi Társulások 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
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. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: nagyon sikeresen működött a mikrotérség, továbbra is 
szeretnénk, ha működne addig, amíg Vecsésnek érdeke.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

303/2013. (XII.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mikrotérségi intézményi 
társulások 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
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Szabó Attila képviselő: a Bálint Ágnes Kulturális Központban van egy virágüzlet meg egy 
utazási iroda, szeretném megkérdezni, hogy kellett-e a helyiségeket pályáztatni, ha kellett 
mikor? Szinkronban van ezen helyiségek bérleti díja a Telepi úton lévő, vagy akárhol lévő 
önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjával? 
 
Oláh László képviselő: Vagyongazdálkodási Osztály tudna-e abban segíteni, hogy az Előd 
utca-Lőrinci utca saroknál lévő buszmegálló védelmére kitegyünk egy 30-as táblát, illetve 
gyalogos forgalom figyelmeztető táblát, sok gyerek jár erre, és nagyon nagy a forgalom, 
veszélyes a gyalogos átkelés. 
Az Önkormányzat fel tudja-e venni a Volánbusszal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a 
Gyömrői buszjárat ne az elkerülő 4-esen menjen, hanem jöjjön be a Fő útra, mert Vecsésről is 
nagyon sokan mennének Gyömrőre, és gondolom a környező településekről is sokan 
jönnének a járás központba ügyet intézni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezhetjük, de kihelyezett ügyintézés van legtöbb helyen, 
sőt Gyömrőn, Maglódon kirendeltség van, gyakorlatilag mindent el tudnak intézni helyben is. 
Az okmányiroda pedig országos hatáskörű. 
 
Szabó Attila képviselő: a Petőfi téri iskola környékén a parkolás reggelente és délutánonként 
igen problémás. Megoldást kellene erre találni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint nem akkora probléma itt a parkolás, ettől 
függetlenül elgondolkodunk a megoldáson.  
 
24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 20-án, 13 órakor tartjuk karácsonyi ünnepségünket a 
Bálint Ágnes Kulturális Központban, minden képviselőt várunk szeretettel. 
 
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. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a két ünnep között a Képviselő-testület rendeletének 
megfelelően, igazgatási szünet lesz a hivatalban. A Járási Hivatal december 23-án és 
december 31-én is este 20 óráig tart ügyfélfogadást.  
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk tovább. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: január 28-án lesz a Képviselő-testület következő ülése, lehet, 
hogy egy vagy két nappal el kell tegyük, attól függ az országgyűlés hogy fogadja el a 
költségvetési törvényt, ahhoz képest van 45 napunk megalkotni a rendeletet. 
Január 19-én, vasárnap lesz a Magyar Kultúra napja. 
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Valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagunknak, akik segítettek a 2010-es választásban, 
kiküldtük a nyilatkozatot. Legkésőbb február hónapban, de ha összeáll januárig, akkor 
januárban szeretnénk elfogadtatni a Képviselő-testülettel az SZSZB választott tagjait. 
Ezekhez jönnek majd a jelölő szervezetek delegáltjai.  
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 
 
 
 
 


