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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 5/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. március 26-án (kedd)  

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, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály, Káldy Györgyné Semmelweis Bölcsőde vezetője, 

Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója, Zahorecz Sándor r. alezredes 

Monori Rendőrkapitányság vezetője, Körmöndi Bernadett r. őrnagy Vecsési Rendőrőrs 

őrsparancsnoka, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket a megjelent intézményvezetőket, 

kollégákat, a kapitányságvezető urat és az őrsparancsnok asszonyt. Megállapítom a jelenléti ív 

alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Vecsés, 4297 helyrajzi számú, Lórántffy utca 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

47/2019. (III.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat a Vecsés, 4297 helyrajzi számú, Lórántffy utca 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: végleges 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 a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2018. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola és a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 

átszervezéséhez szükséges önkormányzati vélemény kialakítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 278/2018. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 

2016. áprilisi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Görpark Programban való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a VI. Vecsési Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
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11. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 

 

16. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiség földhivatali rendezésére és megvásárlására 

vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

48/2019. (III.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2018. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola és a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 

átszervezéséhez szükséges önkormányzati vélemény kialakítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 278/2018. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 

2016. áprilisi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Görpark Programban való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a VI. Vecsési Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

11. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
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13. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 

 

16. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiség földhivatali rendezésére és megvásárlására 

vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Damjanich utcai TIPEGŐK bölcsőde épületének 

használatbavételi eljárásához a szakhatósági vélemények rendelkezésre állnak, az engedélyt 

várhatóan a héten megkapjuk., ezután indulhat a működési engedélyeztetés a 

Kormányhivatalnál. A bútorok és játékok átszállítása megtörtént, az új bölcsis dolgozók már 

intézik a berendezkedést, a belakást. A Mentőállomás és Alapellátási Központ építésénél a 

villamos energia bővítés földkábeles kiépítése megtörtént, de sajnos a mérőórát még nem hozta 

meg az ELMÜ, így a kellő energiaszükséglet még nem áll rendelkezésre. Maga az építkezés jó 

ütemben folyik, az alsó szint rendelői része belül gyakorlatilag készen van, az épület külső 

burkolása és színezése folyamatban van. A héten elkészül az épület körüli térburkolás is. A 

Görög tanya adásvételi szerződését március 19-én aláírtuk, a foglaló átutalásra került, a 

fennmaradó vételárat az ingatlan kiürítése után utaljuk. A Grassalkovich Iskolában a 

tornacsarnok tetőszerkezet javításához a szakértői vélemény készült, ez alapján tervezünk 

eljárni a műszaki átadáskor, ami várhatóan a héten lesz. Március 3-án ismét „Strudlessn” - 

Rétesevés volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában. Március 5-én Sulpiter találkozóra került 

sor a TUD18 Képzéskoordinációs Irodában a XVIII. kerületben. A korábbi évek gyakorlatához 

hasonlóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködve a Cseh Köztársaság Brnoi 

Nemzetvédelmi Egyetemével, valamint az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolájával, 

az idén 16. alkalommal hajtott végre közös logisztikai kiképzést a Fourlog 2019. Katonai 

Logisztikai Program keretében. A kiképzés magyarországi részének egyik fő mozzanatára 
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március 8-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban került sor, amikor megtörtént a tervezett 

fiktív hadműveleti terület logisztikai felderítése és a helyi ellátási források, az elhelyezési, 

valamint az egészségügyi támogatási lehetőségek számbavétele. Ennek a találkozónak a 

lebonyolításáért írásban köszönetét fejezte ki felénk Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a 

Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke. Március 13-án 10 órától Czibolya Zoltán képviselő 

úrral, a VFC elnökével az MLSZ-ben jártunk a VFC székház építésének ügyében, Varga Lajos 

TAO iroda vezetőjével tárgyaltunk. Március 13-án Jegyző asszony választási értekezletet tartott 

a 07. számú Országos Egyéni Választókerület jegyzőinek és választással foglalkozó 

munkatársainak. Március 14-én a JYSK képviseletében kerestek fel bennünket, mert 

szeretnének egy beruházást megvalósítani Vecsésen. Március 14-én 17 órától az Orbán Balázs 

Erdélyi Kör és a Megmaradunk 3000 Alapítvány megemlékezést tartott a vecsési 

vasútállomáson. A résztvevők Bobich János ezredesre, az 1849. évi nagysallói győztes csata 

vecsési hősére és a szabadságharc dicső tetteire emlékeztek. Március 15-én az 1848-as 

forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmában a Petőfi téri iskola 

udvarán tartottunk megemlékezést. Március 19-én az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, 

Dr. Csató Gábor és én interjút adtunk a helyszínen a Mentőállomás és Alapellátási Központtal 

kapcsolatban. Március 21-én Kibővített Ünnepi Taggyűlést tartott a Vecsési Ipartestület, ahol 

kitüntetéseket adtak át a helyi iparosoknak. A Miniszterelnökség 2019. március 21-i dátummal 

kiállított oklevele alapján az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok és a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési és kulturális 

intézmények 2019. évi kiegészítő működési támogatásra vonatkozó döntése alapján Vecsés 

Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és az általa fenntartott intézmény 60 millió forint 

kiegészítő támogatásban részesül. Ebből a pénzből a Grassalkovich iskola ebédlőjének 

bővítésére kerül sor. Március 23-án, szombaton Vecsés Város Önkormányzatának 

megbízásából közvélemény-kutatás indult Vecsésen. A 400 fős mintavétellel zajló felmérés 

várhatóan április 18-ig tart. A városközpont-fejlesztési beruházás keretén belül, Vecsés 

Önkormányzata 2013-ban adta át a Bálint Ágnes Kulturális Központot, a felújított Piacteret és 

az Anna utcai játszóteret. Eltelt öt év, és a projekt lezárásához közvélemény-kutatás keretén 

belül meg kell kérdezni a város lakosságát, hogy a megvalósult beruházások elérték-e céljaikat? 

Ezzel egyidejűleg Vecsést érintő kérdésekre, fejlesztésekre, beruházásokra, 

közszolgáltatásokra is rákérdeztet az Önkormányzat. Március 23-án immár XV. alkalommal 

került megrendezésre a Vecsés Városi Borverseny a Vecsési Borbarátok Egyesülete 

szervezésében a Grassalkovich iskolában. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

49/2019. (III.26.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

beszámoló elfogadását. 

 

50/2019. (III.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2018. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a rendőrség munkáját. Kérdezem 

kapitányságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető: ha nem is 100%-osan, de teljesítettük azokat 

a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, ami nem volt más, minthogy a bűncselekmények 

számát csökkentsük, illetve a közterületen aktívan jelen legyünk. Mindig lehet ezt jobban 

csinálni, tudjuk, ennek fényébe állunk a 2019-es évnek is. A javuló eredményeinkhez a lakosság 

megelégedettsége is párosul a rendőrség tevékenységével. Ezeket az eredményeket 

önmagunktól soha nem tudnánk elérni, hiszen sok szereplő van a biztonság megteremtésében, 

akik segítenek bennünket. Gondolok itt az önkormányzatra, a polgárőrségre, a 

közterületfelügyeletre és mindenkire, aki a városban azért dolgozik, hogy Vecsés biztonságos 

település legyen. Köszönöm szépen az önkormányzat támogatását. 

 

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

 

 

51/2019. (III.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 

Vecsési Rendőrőrsének 2018. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság ülésén nem voltam jelen, így 

Alattányi István képviselő úr ismerteti a bizottság véleményét. 

 

Alattyányi István képviselő, Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

52/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 

hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 

tartalommal adja ki. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda és a Vecsési Mosolyország Óvoda intézmények vonatkozásában a nemzetiségi 

óvodai nevelésben való részvételről szóló tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott 

Közleménnyel egy időben és azonos módon, a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 

előírásainak megfelelően a határozat mellékletét képező Tájékoztató szövegében 

szereplő tartalommal adja ki. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Közlemény és a Tájékoztató helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2019. április 01. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola és a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 

átszervezéséhez szükséges önkormányzati vélemény kialakítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



9 

 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István képviselő, Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

53/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogával 

élve úgy dönt, hogy a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumának 2019. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítását elfogadja 

azzal, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (beszédfogyatékos, halmozottan 

fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, autizmus spektrumzavar) 

kerüljön be alapfeladatként az intézmény szakmai alapdokumentumába a 

TK/126/00460-27/2019. számú átszervezési javaslat alapján. 

 

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

Tankerületi Központ igazgatóját. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2019. március 27-ig. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

54/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogával 

élve úgy dönt, hogy a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumának 2019. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítását elfogadja 

azzal, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, autizmus spektrumzavar, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos) kerüljön 

be alapfeladatként az intézmény szakmai alapdokumentumába a TK/126/00460-

28/2019. számú átszervezési javaslat alapján. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Monori 

Tankerületi Központ igazgatóját. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2019. március 27-ig. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

55/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogával 

élve úgy dönt, hogy a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumának 2019. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítását elfogadja 

azzal, hogy a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma 450 fővel 

kerüljön be az intézmény szakmai alapdokumentumába a TK/126/00460-29/2019. 

számú átszervezési javaslat alapján. 

 

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

Tankerületi Központ igazgatóját. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2019. március 27-ig. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 278/2018. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 

2016. áprilisi 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. 
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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. 

 

 

56/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2018. (XII.13.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. 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  2220 Vecsés, Damjanich utca 34. 

                                                                                                                                                         

” szöveg lép.      

b) Az alapító okirat 4.3. pontjában a 

 „ 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:  
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 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 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közalkalmazotti 

foglalkoztatási jogviszonyban bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 

legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

       e)  Az alapító okirat Záró rendelkezése elhagyásra kerül.   

3. 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: 2019. március 28.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2019. április 01.  

Felelős: Szlahó Csaba  
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polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

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 képviselő, Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

57/2019. (III.26.) határozat 

 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

Vecsés Város Önkormányzata által 2015. június 23. napján kiadott 1/2015./BÁKK AO 

számú alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közalkalmazotti foglalkoztatási 

jogviszonyban bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján legfeljebb 5 évig terjedő 

határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

b) Az alapító okirat Záró rendelkezése elhagyásra kerül. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 

Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2019. március 31.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2019. március 31. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Görpark Programban való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság 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.  

 

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 „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

58/2019. (III.26.) határozat 

 

 

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

az Országos Görpark Program keretében kiírt pályázati felhíváson és támogatja a 

Göci területére megépítendő görpálya megvalósulását  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 60 000 000 Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét (30 000 000 Ft-ot) az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) önkormányzati rendelet 3.1. számú 

melléklet 9.1.1.2.1.1. sora terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati adatlap 

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

a pályázat benyújtására: elektronikusan 2019. április 30. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

59/2019. (III.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2018. (XI.27.) számú 

határozatát akként módosítja, miszerint a Vecsés 2. számú területi ellátási 

kötelezettségű fogorvosi körzetben a feladatot ellátó dr. Sibalin Milán általános 

helyettese 2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra dr. Mátai Sándor. 

 

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

értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: azonnal;  

az érintettek értesítésére: 2019. március 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a VI. Vecsési Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István képviselő, Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és 50 ezer forint támogatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

60/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 

javaslata alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítványt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a VI. Vecsési 
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„Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény 

költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 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 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámoló és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

61/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

fenntartásában működő Pilis Utcai Gondozó Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

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

igazgatót. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámoló és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

62/2019. (III.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 

2018. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük szépen a mindenre kiterjedő 

beszámolót. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a beszámolót és további nagyon jó munkát kívánunk! 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

63/2019. (III.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Semmelweis Bölcsőde 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

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

intézményvezetőt. 
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Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István képviselő, Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság megtárgyalta a 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a beszámolót és további nagyon jó munkát kívánunk! 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

64/2019. (III.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

2018. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: beszéltünk a dupla körforgalomról, ami a reptér felé esik, hogy arra 

szeretnének rácsatlakozni, ezzel szemben nem ott látok földmunkálatokat, hanem pest felé a 

kapaszkodó sáv mellett a kerítésnél. Esetleg nem szeretnének rácsatlakozni? 

 

Szlahó Csaba polgármester: de igen, a terv is úgy készült el és az engedélyt is úgy kapák meg. 

 

Oláh László képviselő: új Ecseri útnak nevezett összekötő út, ami a Dobrovitz tanyánál meg 

Ecserre, annak az útnak a minősége kritikán aluli. Kit lehet kérni az út javítására. 
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Szlahó Csaba polgármester: már kezdeményeztük és ígéretet kaptunk arra, hogy legalább a 

kereszteződésnél rendet csinál a Közút. 

 

16. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Oláh László képviselő: április 19-én Húsvéti Felvonulás a Halmy téri iskolától fogunk indulni 

14 órától. Mindenkit várunk szeretettel! 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés tervezett 

dátuma április 29-30. 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


