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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 33/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. december 13-án (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István , Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh 

László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, 

Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pável Béla szakértő 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 

a 11 fős Képviselő-testületből 11 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 

Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem. 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 
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5. napirendi pont: 

Javaslat a 11/2018. (I.30.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat tanuszoda fejlesztés megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba 

adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 02/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 6. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának és szakmai munkatervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 55. sz. alatti ingatlanrész adásvételére vonatkozó testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

266/2018. (XII.13.) 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 …/2018. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 
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4. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a 11/2018. (I.30.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat tanuszoda fejlesztés megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba 

adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 02/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 6. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának és szakmai munkatervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 55. sz. alatti ingatlanrész adásvételére vonatkozó testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Damjanich utcai új bölcsőde végleges műszaki átadás-átvétele 

november 28-án megtörtént. Elmondhatjuk, jó minőségű épülettel bővült az 

intézményhálózatunk. Megkezdődtek a helyiségekbe a bútorok, eszközök, játékok betelepítése 

és saját beruházásban végezzük el a kerítés megépítését. A Mentőállomás és Alapellátási 

Központ építésénél a szerződés módosítását aláírtuk, így az 1. ütemű részteljesítés 2019. január 
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végére várható, ami azonban még függ az áramszolgáltató ELMŰ-től. Addig is az épületen 

belüli burkolási, szerelvényezési munkák folytatódnak, valamint a parkolóhelyek kialakítását, 

a csapadékvíz elvezetési és szikkasztási munkákat végzik. A Sándor-tanyán a műfüves 

focipálya elkészült, a műszaki átadás-átvétel holnap lesz. Láthatóan szép és minőségileg is jó 

pálya épült. Mivel az MLSZ-szel kötött szerződés bérhasználatra is kötelez, ezért megkezdtük 

a működéshez szükséges közművek kiépítését, valamint megrendeltük az 5 egységből álló 

konténeröltöző együttest. A Grassalkovich iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének 

felújítását készre jelentette a vállalkozó, az átadás-átvétel megtörtént. Az előző ülésen 

említettem, hogy az iskola egyes tantermeiben a mennyezeti vakolat leszakadt.  Az iskola 

megrendelte a mennyezeti vakolat leverést, a mennyezet gipszkartonozását és a szükséges 

villanyszerelési munkákat. Mai ülésünkön az Önkormányzat is hozzájárul 6 millió forinttal a 

kivitelezéshez. Ezen munkák befejezésére 2019. február 15-ét jelölték meg. DPMV 

Irányítástechnikai Központjánál a belső burkolási munkák folynak. Folyamatban van a Zrínyi 

utca járdaépítése. Az Erkel Ferenc utca – Károly utca sarkán az Evangélikus templom előtt a 

járda burkolási munkálatait megkezdték. A munka befejezése időjárás függvénye. November 

28-án ülésezett az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa. November 29-én az Airport City Logisztikai Parkban a CPI Group új 

csarnokának bokréta ünnepségén vettünk részt. November 29-én a Képviselő-testület 

közmeghallgatást tartott, ahol 21 vecsési lakos jelent meg. Jelen voltak még az intézményeink 

vezetői, a közszolgáltató cégek képviselői és a hivatal osztályvezetői. Tájékoztatást adtunk az 

elmúlt évről és a jövőbeni terveinkről. A 700 éves Vecsés ünnepségsorozat keretében december 

2-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban a Baptisták bibliát osztottak. December 2-án a 

Tájházban a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Sváb disztóvágáson vehettünk 

részt. December 4-én vendégül láttuk az Erasmus+ pályázat keretében a Grassalkovich iskolába 

érkező ausztriai MNS Lavamünd iskolából érkező vendégeket. December 5-én a Széchenyi 

utcában forgatott a TV2 „Építkezők” műsorának stábja. A Családsegítő munkatársainak 

segítségével kiválasztottak egy vecsési rászoruló családot, akiknek szponzorok által felújították 

az otthonát. December 7-én Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Környezetvédelméért 

Díjjal tüntette ki Hepka Györgyöt, aki alapító tagja a Kispatak Természetvédő Egyesületnek. 

December 7-ére meghívtuk az intézményeink vezetőit és egy koccintás mellett megköszöntük 

egész éves munkájukat. December 8-án a falusi templomban, majd a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban köszöntöttük az idén jubiláló vecsési házaspárokat. Az ünnepségen jelen volt Bükk 

László, volt polgármester úr is. Az ünnepséget annak idején a Falusi Plébánia kezdeményezte, 

először csak a falusiaknak, tőlük vettük át és terjesztettük ki egész Vecsésre. December 10-én 

Jegyző asszonnyal a HungaroControl partnerségi találkozóján vettünk részt. Megváltoztatták a 

repülési útvonalakat, ami összességében sokkal több embernek kedvez, mint akinek nem. 

December 13-án a Monori Rendőrkapitányság ünnepi állománygyűlése volt, ahol átadásra 

kerültek a jutalmak. Kérdezem, hogy kinek van hozzászólása a napirendhez. 

 

Oláh László képviselő: december 9-én megtartottuk immáron 16. alkalommal hagyományos 

Mikulás napi motoros felvonulásunkat. Köszönetet szeretnék mondani a Vecsési 

Polgárőrségnek, illetve a Rendőrségnek, hogy segítették rendezvényünket. A gyerekek vártak 

ránk az úton, örültek nekünk. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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267/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

268/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

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

véleményt is megkaptuk. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-módosítás elfogadását. 
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19/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (XII.17.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

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. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

269/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező 2019. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

Határidő:  azonnal; 

az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 

Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a 11/2018. (I.30.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 
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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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

270/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2018.(I.30.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

önkormányzati tulajdonú Vecsés, Halmy József tér alatti, 3430/11 helyrajzi számú 

ingatlan 5.222 m² nagyságú területre vonatkozó földhivatali eljárás lefolytatását és 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a 3430/12 helyrajzi számú, 

3099 m² területű földingatlant a Magyar Állam részére térítésmentesen tulajdonba 

adja a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozatban foglalt Kézilabda Munkacsarnok-

fejlesztési Program keretében megvalósuló programelem megvalósítása céljából. 

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést 

követően kialakuló 3430/12 hrsz-ú földingatlan kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 

köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az 

önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 

4. A térítésmentes tulajdonba adás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, továbbá a sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 49. § c) és i) pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek közfeladat 

ellátásának elősegítéséhez szükséges. 

 

5. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a kialakuló 

vecsési, 3430/12 helyrajzi számú, 3.099 m² nagyságú terület nem lesz az önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyona. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2., 3., 4., 5. pontokban foglalt 

döntésről értesítse az NSK főigazgatóját. 

 

Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat tanuszoda fejlesztés megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba 

adására 

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: kormányhatározatban erősítették meg a két projekt állami pénzügyi 

fedezetét. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

271/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú Vecsés, 367/14 helyrajzi számú ingatlan 8 ha 7.132 m² 

nagyságú területre vonatkozó földhivatali eljárás lefolytatását és ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését követően a 367/18 helyrajzi számú, 3.211 m² 

területű földingatlant a Magyar Állam részére térítésmentesen tulajdonba adja a 

1281/2017. (VI.02.) Korm. határozatban foglalt Tanuszoda-fejlesztési Program 

keretében megvalósuló programelem megvalósítása céljából. 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést 

követően kialakuló 367/18 hrsz-ú földingatlan kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 

köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az 

önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 

3. A térítésmentes tulajdonba adás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, továbbá a sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 49. § c) és i) pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek közfeladat 

ellátásának elősegítéséhez szükséges. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a kialakuló 

vecsési, 367/18 helyrajzi számú, 3.211 m² nagyságú terület nem lesz az önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyona. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1., 2., 3., 4. pontokban foglalt 

döntésről értesítse az NSK főigazgatóját. 
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Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 02/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

272/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2), (3) 

bekezdése alapján a vecsési 02/11 hrsz-ú külterületi ingatlant belterületbe vonja.  

 

2. A belterületbe csatolással kapcsolatos költségek Márkus Ferenc és Márkus Emese 

tulajdonosokat terhelik.  

 

Határidő:  azonnal; 

a tulajdonosok értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 6. számú módosítására 

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. 

 



12 

 

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. 

 

 

273/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Érd és 

Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának hatodik módosításával egyetért és elfogadja a határozat 

mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

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

értesítse a Társulás Elnökét. 

 

Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítására 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

274/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelékét a 2018. évi 

módosított Közbeszerzési tervről. 
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Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

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 a 

Tipegők Bölcsőde név elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és szintén a Tipegők Bölcsőde név elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és szintén a Tipegők Bölcsőde név elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Tipegők Bölcsőde név elfogadását. 

 

 

275/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

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

Bölcsőde telephelyének elnevezését az alábbiakban határozza meg: 

Az intézmény telephelyének neve: Semmelweis Bölcsőde telephelye – Tipegők 

Bölcsőde. 

 

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

megfelelően gondoskodjon az intézmény Alapító Okiratának módosításáról.  

 

Határidő: azonnal;  

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

az Alapító Okirat elkészíttetésére: 2018. decemberi képviselő-testületi 

ülésre 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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11. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának és szakmai munkatervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

276/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. december 

15. napjától jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Vecsés Város 

Önkormányzata által fenntartott Semmelweis Bölcsőde szakmai programját és 

szakmai munkatervét és ezzel egyidejűleg a 227/2017. (X.26.) határozatát visszavonja. 

 

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

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

277/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. december 

15. napjától jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata 

által fenntartott Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde szakmai 

programját és szakmai munkatervét. 

 

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

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 
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Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

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 megtárgyalta 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. 

 

 

278/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde Vecsés 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. április 26. napján kiadott 652511-

3/2016. számú alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 

alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az alapító okirat 1. pontjában az 

 

 „ 1.2. A költségvetési szerv  

           1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Mária utca 1.” helyébe az 

 

             „ 1.2. A költségvetési szerv  

         1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Mária utca 1. 

         1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Semmelweis Bölcsőde Telephelye – 

Tipegők Bölcsőde 

2220 Vecsés, Damjanich utca 34. 

                                                                                                                                                         

” szöveg lép.      

b) Az alapító okirat 4.3. pontjában a 



16 

 

 „ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Gyermekek bölcsődei ellátása: a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a 

bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos 

gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, 

speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő 

feladatok ellátása. 

Gyermekétkeztetés bölcsődei feladatainak ellátása: a bölcsődében ellátott 

gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. 

Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátása bölcsődében: a bölcsődei ellátással 

összefüggő feladatok ellátása.” helyébe a 

„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása: a bölcsődei 

feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott 

szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, 

játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő 

szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a 

fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra. 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében: a bölcsődei 

ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére 

nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. 

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben: a 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más 

munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.” szöveg 

lép. 

c)  Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini 

bölcsődében történő ellátása 

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek 

napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

         

d)  Az alapító okirat Záró rendelkezése elhagyásra kerül.   
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 
 

Határidő: azonnal;  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2018. december 

17.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2018. december 18. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

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 megtárgyalta 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. 

 

 

279/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) 

bekezdésének d) pontja alapján jóváhagyja 2019. január 1. napjától - az éves 

önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a Semmelweis 

Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel 

egyidejűleg visszavonja a 46/2014.(III.25.) határozatának 8. pontját. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat nevében 

történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal;  

záradékolásra és az intézmény vezetőjének kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

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 megtárgyalta 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. 

 

 

280/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy feladatellátási 

szerződést köt 2019. január 1-től 2019. december 31-ig a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetével utcai szociális munka végzésére a határozat mellékletét képező 

feladatellátási szerződés szerinti tartalommal.  

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi 156.000 Ft 

összegű támogatást az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést írja alá 

és a döntésről tájékoztassa a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre, aláírásra: a döntést követő 8 napon belül; 

fedezet biztosítására: az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendelete 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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15. napirendi pont: 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

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 megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Szociális Kerekasztal szintén tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig december 17-i ülésén 

fogja tárgyalni a napirendi pontot. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

281/2018. (XII.13.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 

döntéséről a Semmelweis Bölcsőde, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ, a Gondozási Központ, a Kolping Támogató Szolgálat és a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetőit. 

 

Határidő: azonnal;  

tájékoztatásra a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

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 megtárgyalta 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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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak javasolt 6 millió forintos 

támogatás az maximum összegre értendő, mivel kilátásban van egy minisztériumi támogatás is. 

Ha ezt megkapják, akkor ez az összeg levonásra kerül az általunk adott támogatásból. A Vecsési 

Böllérversenyre 150.000 Ft-ot javasolt az Oktatási Bizottság. Szavazásra teszem fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

282/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

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

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú 

mellékletének 22.3.1.1. sora terhére maximum 6.000.000,- Ft támogatást biztosít a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 

Kétnyelvű Általános Iskola mennyezetének felújítására. 

 

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

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú 

mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 50.000,- Ft támogatási összeget biztosít a Lumpen-

Klumpen Tánccsoport részére a 42. Vecsési Sváb Bál lebonyolításának költségeire. 

 

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

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3.2. számú 

mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 150.000,- Ft támogatási összeget biztosít a Cegi-Trade 

Kft. részére 6. Vecsési Böllérverseny lebonyolításának költségeire. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Lumpen-

Klumpen Tánccsoport és a Cegi-Trade Kft. részére a támogatási összegek biztosítására 

kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán kell megkötni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2018. IV. 

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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17. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeire 

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 megtárgyalta az előterjesztést 

és 50 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

 

283/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt az év végi rendezvényei 

költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.01) önkormányzati 

rendelet 9.§ (3) bekezdésének b) pontjában nyert felhatalmazás alapján, 7.1. sz. 

melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

284/2018. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Társulás 

2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tábori Ferenc 

alpolgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy az Érd és Térsége 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsági tagságunkról 

Gyál polgármesterével együtt lemondtunk. Dabas kilép a társulásból, így új Felügyelő 

Bizottságot kell válasszanak. Akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 16-án, vasárnap lesz a Mindenki Karácsonya a BÁKK 

előtti téren. Az ünnepélyes megnyitó 13 órakor kezdődik, a műsor egészen este 20 óráig tart. A 

VHZ karácsonyi koncertje 17.30 órától kezdődik a BÁKK-ban. Reményeink szerint a jégpálya 

is működni fog. Mindenkit várunk szeretettel! Önkormányzati rendeletünk alapján a 

Polgármesteri Hivatal két ünnep között igazgatási szünetet tart. A Járási Hivatal ezen idő alatt 

is várja az ügyfeleket. 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: január utolsó hetében lesz legközelebb Képviselő-testületi ülés, 

haladunk a munkaterv szerint. 
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Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


