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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 25/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. december 10-én (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Kovács Márton, dr. Lugosi 

Mária, Nagy Károly, Kalasovszky Bernadett, Oláh László, Várszegi Csaba, Skribekné Komár 

Ágnes képviselők, Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester 

 

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, Saska Istvánné 

szakértő, Pável Béla szakértő, Kortye Vilmos Williams TV, Papp Bernadett Kolping  

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom a 

jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki 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 …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

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

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2020. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII...) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán 

lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó 

utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca 

– Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű 

teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom 

elrendeléséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 9. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos 
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14. napirendi pont: 

Javaslat a Forgalomtechnikai Munkacsoport tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 270/2018. (XII.13.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a közjegyzői iroda bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat polgármester, alpolgármester jutalmazására 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos, a WTv cégvezetője 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Papp Bernadett intézményvezető 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

22. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

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

 

 

210/2019. (XII.10.) 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 …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2020. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII...) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán 

lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó 

utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca 

– Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű 

teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom 

elrendeléséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 9. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Forgalomtechnikai Munkacsoport tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 270/2018. (XII.13.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a közjegyzői iroda bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat polgármester, alpolgármester jutalmazására 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Papp Bernadett intézményvezető 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

22. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a múlt héten, csütörtökön volt a Sándor tanyán tavaly létesült 

műfüves borítású focipálya garanciális bejárása, helyszíni szemléje. Mind az MLSZ, mind a 

kivitelező és az üzemeltető képviselője is rendben találták a pályát, senki nem tett észrevételt. 

Egyébként épül az élőfüves pálya is, jelenleg az alapozó földmunkákon túl vannak, már a 

termőföld terítését végzik. A Zrínyi utca – Arany János utca kereszteződésében december 9-én, 

hétfőn elkezdődött a csomóponti fekvőrendőr kivitelezése. November 28-án a Képviselő-

testület közmeghallgatást tartott. Körülbelül 20-25 fő volt jelen a lakosság részéről. November 

30-án tartottuk a jubiláló házaspárok ünnepségét, nagyon jó hangulatú rendezvény volt. 

December 4-én nálam járt Pogácsás Tibor államtitkár. December 5-én volt a Pest Megyei 

Labdarúgó Szövetség Társadalmi Elnökségének ülése. Kihasználva az alkalmat, 

együttműködési megállapodást kötöttünk az Ezüstcipő Focisuli Alapítvánnyal. December 5-én 

a Bálint Ágnes Kulturális Központ szervezésében idén is körbejárt a Mikulás kamionja a 

városban. December 8-án a motoros Mikulások is megörvendeztették a gyermekeket.  
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Oláh László képviselő: ahogy említette polgármester úr is, a motoros mikulások idén is végig 

gördültek Vecsésen, illetve Gyálon. Ez idén a 17. ilyen rendezvényünk volt, 17 éve kezdtük el. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek a profi 

felvezetésért. Novemberben 104-szeres véradásért Pro Vita díjat kaptam. A központi díjátadó 

ünnepségen köszönetet mondtak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnak és Vecsés Város 

Önkormányzatának a települési véradásokhoz nyújtott segítségért.  

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk és köszönjük. Szavazásra teszem fel a tájékoztató 

elfogadását. 

 

211/2019. (XII.10.) 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. 

 

212/2019. (XII.10.) 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 …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Könyvvizsgáló javasolja 

elfogadását. 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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (XII.16.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

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

javasolja elfogadását. 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. 

 

 

16/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a 

2020. évi átmeneti gazdálkodásról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 

15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

18/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a 

helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta 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. 

 

 

19/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2020. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

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 rendelet elfogadását. 
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20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a 

2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2020. évi munkaszüneti 

napok körüli ügyfélfogadási rendről. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII...) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán 

lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó 

utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca 

– Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű 

teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom 

elrendeléséről 

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 

Gazdasági Bizottság által javasolt módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és szintén a Gazdasági Bizottság által javasolt módosítást 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és a módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a változtatási tilalom elrendeléséről fog dönteni a Képviselő-

testület, ennek előzménye egy határozati javaslat, amiben pontosításra kerül, hogy a helyi 

építési szabályzat mely területére vonatkozzon az a módosítás, amit a főépítész asszony a jövő 

hónapban az államigazgatási egyeztetésre ki fog küldeni. Ehhez készült a szálláshely 

szolgáltatásról, a szálláshely rendeltetési egységekre vonatkozóan egy munkaanyag, hogy 

egyes fogalmak alatt mit értünk pontosan. Nem minden építési övezetben lehet szálláshely 

szolgáltatást folytatni. Jellemzően lehet falusias övezetben csak bizonyos telek négyzetméter 

fölött, lehet a városközponti területen, városközponti intézményi területeken, a Gksz jelű 

területen, különböző sportolási célú és rekreációs területeken. Ami nagyon fontos még, hogy a 

falusias övezetben azon kívül, hogy 1000 nm-es telek méret alatt nem lehet egyáltalán 

semmilyen jellegű szálláshely, e fölött olyan szálláshelyrendeltetést lehet építeni, amely 

maximum 4 szálláshelyből áll. Falusias övezetben az 1400 nm fölötti telkeken 2 lakás helyett 

4 lakást lehet építeni két épületben. Így próbáljuk megakadályozni, hogy ne csak panziók 

épüljenek, hanem lakjanak is ismételten ezekben az övezetekben. Kiterjesztjük a településképi 

véleményezési eljárást arra a rendeltetési mód változásra, amikor valaki egy lakóházat 

megvásárol és panzióvá szeretné átalakítani. Ha apartmanokat, ha szobákat, ha ágybérlet, ha 

albérlet teljesen mindegy a rendeltetési mód változással valamennyi tevékenységre ezt 

kiterjesztjük és minden esetben polgármester felé településképi véleményezési eljárást kell 



12 

 

lefolytatni. Ha valaki ennek ellenére megcsinálja és tudomásunkra jut, akkor bírságolunk. 

Lényeges módosítás még a 6. számú melléklete a szabályozási tervnek, ahol a különböző építési 

övezetekben és a különböző tevékenységeknél a szükséges parkoló számot pontosítottuk és 

szigorítottuk az OTÉK-hoz viszonyítva. A 9., 10. és a 11. pontban mindegyik parkolót 1,5-ről, 

illetve 1-ről a Gazdasági Bizottság javaslatára megemeljük 2-re. A buszok várakozási helyénél 

a 150 férőhely után 1 parkoló helyett 2 parkolót kell létesíteni. Illetve a településképi bírság 

összegét pontosítjuk 10.000,- Ft-tól 1 millió forintig kiterjedően. A parkolóhelyeket minden 

esetben telken belül kell biztosítani, felét az épületben, a felét pedig szabad területen, itt a 

beépítési százalék és a zöldfelület nagyság figyelembevételével. A határozati javaslatban 

szerepel még, hogy a gépjármű elhelyezési kötelezettség közterületen való pótlásáról, pénzben 

történő megváltásáról rendeletet fogunk kidolgozni.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a lakóingatlanoknál az épületen kívül 

megmaradó szabad zöldterületnél 100 nm-ként 1 db lombos fa módosul 2 db lombos fára, amit 

a tervezésnél a tervezőknek figyelembe kell venniük. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosításokkal a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

213/2019. (XII.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: VÉSZ) módosítását kezdeményezi - a 140/2019.(VI.20.) 

határozatban foglaltakon túlmenően - az építmények, önálló rendeltetési egységek, 

területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű, 

autóbusz és kerékpár elhelyezési kötelezettség helyi szabályainak megalkotására 

vonatkozóan; 

b. Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: Tkr.) módosítását kezdeményezi a településképi 

bejelentési eljárás rendeltetési mód megváltoztatásra és a településképi kötelezés 

és településképi bírságra vonatkozó előírásaira vonatkozóan; 

c. új rendelet megalkotását kezdeményezi a gépjármű-elhelyezési kötelezettség 

közterületen való pótlásáról és pénzben történő megváltásáról. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felkéri  

a) a polgármestert, hogy intézkedjen a VÉSZ és Tkr. módosítás partnerségi és az erre 

vonatkozó jogszabályok szerinti államigazgatási egyeztetési eljárásának 

lefolytatásáról, 

b)  a főépítészt az 1.a. és 1.b. pontban meghatározott rendeletek módosításának 

szakmai előkészítésére, 

c)  a jegyzőt az 1.c. pontban meghatározott rendelet előkészítésére. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

 

 

21/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a 

Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési 

övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó utca – Malom 

utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca – Telepi 

út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű teleksáv 

a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom 

elrendeléséről. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv 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 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. 

 

 

214/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

mellékletét képező 2020. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet 

jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal; 

az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 

Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

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

Javaslat a Képviselő-testület 2020. 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. 

 

 

215/2019. (XII.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

Január 28. 
 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Papp Bernadett 

                                           Támogató Szolgálat vezetője 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2020. évi zárvatartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                          polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző, titkárságvezető 

 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Február 25. 
 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

          Üzemeltetési Osztály vezetője 

          Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2018. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

          Üzemeltetési Osztály vezetője 

          Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Tárnokiné dr. Törő Krisztina 

                   intézményvezető 

 

Beszámoló a Központi Konyha 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Nagy László intézményvezető 
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Beszámoló az Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról  

Előterjesztő: Vadászi Mária 

   bizottsági elnök 

 

Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

          polgármester 

 

Beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pereginé Vodila Terézia 

                   intézményvezető 

 

 

Március 24. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 11/2018. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

        

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2020/2021. nevelési évre történő 

felvételi időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes 

                     Szociális Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Alattyányi István 

          Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők 

Bölcsőde 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Káldy Györgyné  

                      intézményvezető 

 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Kis Tóth János igazgató 
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Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 

Pilisi Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

 

Április 28.  

 

Javaslat az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Mohainé Jakab Anikó jegyző, valamint a bizottsági elnökök 

 

Javaslat kitüntetések odaítélésére a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 

rendelet alapján 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

                          Sport Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző, Igazgatási Osztály  

 

Beszámoló a főépítész 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Berényi Mária főépítész 

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Vadászi Mária igazgató 

 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária 

                         Oktatási Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László 

                          Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

                     Sport Bizottság elnöke 

 

 

Május 26.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…...) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

zárszámadásáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                         polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

              Üzemeltetési Osztály vezetője 
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              Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2019. évben végzett ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Elekes Mária 

             Belső ellenőr 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                         polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                         polgármester 

 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                         polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                          polgármester 

 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                          polgármester 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                          polgármester 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 

 jegyző 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

Beszámoló a Rendőrség 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



19 

 

Előkészítésben részt vesz: dr. Lakos Gábor, a közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

 

Június 23. 

  

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Kortye Vilmos, a közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pelyvás Gyöngyi, a közalapítvány elnöke 

 

 

Július 28. 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2020. január-június hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szakmai beszámoló a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Kortye Vilmos szerkesztő 

 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Vadászi Mária bizottsági elnök 

 

 

Augusztus 

 

SZÜNET 

 

 

 

Szeptember 22.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

                          polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 
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              Üzemeltetési Osztály vezetője 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

 

Október 27. 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke  

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke  

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2020. évi téli zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   oktatási ügyintéző 

 

 

November 24. 

 

Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke  

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

Beszámoló a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szakmai 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató 

 

Javaslat a 2021. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

  

November 26. 

 

Közmeghallgatás 
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December 15.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

              Üzemeltető Osztály vezetője 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: titkárságvezető 

 

Javaslat a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

                 Üzemeltetési Osztály vezetője 

              Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2020. július-december hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi munkájáról 

Előterjesztő: a társulás elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-

3.A.2-2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv 

megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

 

Állandó napirendi pont: 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Szociális Bizottság elnöke 

             Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Kérdés 

Interpelláció 

Közérdekű bejelentés 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztések határidőben 

történő elkészíttetéséről és bizottság(ok) elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal, illetve a munkaterv szerint folyamatos 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

                   

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

asszonyt, ismertesse az előterjesztést. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Magyar Államkincstár ellenőrzése kapcsán a Bálint Ágnes 

Kulturális Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, az Oktatási Intézmények Központi 

Konyhája, illetve a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát kell módosítsuk. 

Többi intézményét a korábbi ülésen módosítottuk. A hivatal szmsz-ében új elem, hogy új 

szervezeti egységet hozunk létre a Főépítészi Irodát.  

 

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.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Skribekné Komár Ágnes 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. 

 

 

216/2019. (XII.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 11. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Vecsési Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

84/2017.(IV.26.) határozatát. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 11. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Bálint Ágnes Kulturális Központ egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

46/2014.(III.25.) határozatának 6. pontját. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 11. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel 

egyidejűleg visszavonja a 187/2018.(VII.31.) határozatát. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 11. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig – az Oktatási Intézmények Központi Konyhája egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg 

visszavonja a 46/2014.(III.25.) határozatának 12. pontját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzatok Önkormányzat 

nevében történő aláírására, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról az 

intézmény vezetőinek kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az intézmény vezetőinek kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 9. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, az ad hoc bizottság tagjainak dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

igazgatóját, dr. Horváth János háziorvost és dr. Lugosi Mária képviselő asszonyt javasolja. Az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ad hoc bizottsági tagoknak szintén az említett 

személyeket javasolja. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

217/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

felhívást tesz közzé a Vecsés, 9. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás 

jogszabályban előírt fórumokon történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázati kiírás megjelentetésére: 2020. január 15. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

218/2019. (XII.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 9. 

számú háziorvosi praxis betöltésére benyújtott pályázatok szakmai értékelésére 

háromtagú, ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

• dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgatója 

• dr. Horváth János háziorvos 

• dr. Lugosi Mária képviselő  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a megválasztott 

bizottsági tagok értesítéséről.  

 

Határidő: azonnal; 

a tagok értesítésére: 2019. december 13. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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14. napirendi pont: 

Javaslat a Forgalomtechnikai Munkacsoport tagjainak megválasztására 

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, 

a munkacsoport tagjainak Várszegi Csabát, Skribekné Komár Ágnest, Oláh Lászlót, Czibolya 

Zoltánt és Alattyányi Istvánt javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a munkabizottság üléseire minden képviselőt meg kell hívni. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

219/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

járdaépítéssel, útfenntartással, illetve karbantartással kapcsolatos feladatok 

koordinálása céljából Forgalomtechnikai Munkacsoportot hoz létre, amely 

Munkacsoport tagjainak képviselői mandátumuk lejártáig az alábbi személyeket 

választja meg: 

• Alattyányi Istvánt, 

• Czibolya Zoltánt, 

• Oláh Lászlót, 

• Skribekné Komár Ágnest és 

• Várszegi Csabát. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Forgalomtechnikai 

Munkacsoport ülésére minden esetben hívja meg a Képviselő-testület tagjait. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület minden tagjának 

értesítéséről a Forgalomtechnikai Munkacsoport üléseinek időpontjáról. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 270/2018. (XII.13.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok 

megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

220/2019. (XII.10.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2018. (XII.13.) határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

221/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

önkormányzati tulajdonú Vecsés, Halmy József tér 3430/12 helyrajzi számú, 3.099 m² 

nagyságú területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a Magyar Állam 

részére térítésmentesen tulajdonba adja az 1278/2017. (VI.02.) Korm. határozatban 

foglalt Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló 

programelem megvalósítása céljából.  

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Vecsés belterület 3430/12 hrsz.-ú kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 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 és 108.§ (2) bekezdése, továbbá a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c), h) és i) pontja értelmében a sport és ifjúsági 

ügyek közfeladat ellátásának elősegítéséhez szükséges. 
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4. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Vecsés 

belterületi 3430/12 helyrajzi számú, 3.099 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába. 

 

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

döntésről értesítse az NSK főigazgatóját és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Sportközpontokkal az Ingatlan 

tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződést aláírja és minden 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a közjegyzői iroda bérleti szerződésének meghosszabbítására 

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 hosszabbítást 1 éves időtartamra. 

 

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

 

 

222/2019. (XII.10.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fő út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 

helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterületű előtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 

dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika monori közjegyzők részére térítésmentesen 

bérbeadásra kerüljenek 2020. január 1-től 1 év időtartamra.  
 

A rezsiköltségek negyedévente, a negyedévet követő hó 30. napjáig kerülnek 

számlázásra a használók részére 50 – 50 %-ban: 

• elektromos áramfogyasztás díja, a leolvasott fogyasztás szerint; 

• a fűtési díj, a központi gázszámla légköbméter arányos felosztása szerint; 

A telefon- és internetszolgáltatókkal használók kötik meg igényük szerint a saját 

nevükben és saját költségükre a szolgáltatási szerződéseket. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használati szerződést kösse meg.  

 

Határidő: azonnal; 

a használati szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat polgármester, alpolgármester jutalmazására 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

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 azzal 

a módosítással fogadta el a bizottság, hogy a 4. havi tiszteletdíj 6. havi tiszteletdíjra emelkedjen 

mindkét esetben.   

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

223/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

polgármestert a 2014-2019 években végzett munkája alapján bruttó 4.419.900,- Ft 

összegű jutalomban részesíti.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében bruttó 

4.419.900,- Ft + járulékai összeg fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelet 3.2. sz. melléklet 13.1.1.1.3.5. sora 

terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a kifizetésről. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2019. IV. negyedévi 

rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

224/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

alpolgármestert a 2014-2019 években végzett munkája alapján bruttó 1.800.000,- Ft 

összegű jutalomban részesíti.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében bruttó 

1.800.000,- Ft + járulékai összeg fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelet 3.2. sz. melléklet 13.1.1.1.3.5. sora 

terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a kifizetésről. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2019. IV. negyedévi 

rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönöm szépen. Minden intézményvezető és minden 

önkormányzati intézményben dolgozó kapott jutalmat. 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

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.  

 

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

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

 

 

225/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

Önkormányzata és Kortye Vilmos egyéni vállalkozó között 2010. március 26-án, 

műsorkészítés tárgyában létrejött vállalkozási szerződést 2021. december 31. napjáig 

meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

 

• a műsorkészítés és műsorszolgáltatás havi díja: 805.000,- Ft + ÁFA/hó 

• a szerződés további két évvel meghosszabbítható. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a megállapodás 

meghosszabbításáról, valamint az 1. pontban foglalt feltételek rögzítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2020. 

és 2021. évi költségvetésében a szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét biztosítja. 

 

Határidő: azonnal; 

a műsorszolgáltatói szerződés meghosszabbítására: 2019. december 

19.; 

a fedezet biztosítására: az adott évi költségvetési rendelet beterjesztése. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Kortye Vilmos Williams TV: köszönjük szépen a bizalmat. Jövőre leszünk 20 évesek a 

Káposztafeszttel. Mindenkinek ajánlom, aki gondolja az utána tud nézni a könyvtárban, hogy 

az elmúlt 19 év alatt mennyit fejlődött a rendezvény. Az új testületnek jó munkát kívánok. 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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226/2019. (XII.10.) határozat 

 

 

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

szolgáltatás biztosítására a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezettel 2020. január 1-jétől határozatlan ideig terjedő hatállyal ellátási 

szerződést köt, a határozat mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltaknak 

megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezetet és a kötendő ellátási szerződést az önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

a szerződés megkötésére: 2019. december 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. 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. 

 

Skribekné Komár Ágnes képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 

„A” változatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

szintén az „A” változatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

227/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

szerződést köt 2020. január 1-től 2020. 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 2020. évi 156.000 Ft 

összegű támogatást az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 
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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 2020. évi költségvetési rendelete 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, a társulás elnökének Szlahó Csaba polgármester urat javasolja, a munkacsoportba 

pedig Tárnokiné dr. Törő Krisztinát. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

228/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

Önkormányzatát a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsában 

polgármesteri mandátuma lejártáig Szlahó Csaba polgármester képviselje szavazati 

joggal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke 

Társulás Társulási Tanácsának tagjait a döntésről. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 
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229/2019. (XII.10.) határozat 

 

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

Önkormányzatát a Vecsés és Környéke Társulás Munkacsoportjában 2024. október 

31-ig Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető képviselje szavazati joggal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke 

Társulás Társulási Tanácsának tagjait a döntésről. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

22. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes 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. 

 

 

230/2019. (XII.10.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Társulás 

2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
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Oláh László képviselő: kérdésem, illetve kérésem van. Kettő évvel ezelőtt rendeződött utoljára 

a hivatali dolgozók bére, szeretném javasolni, hogy a jövő évi költségvetést tervezzük úgy, 

hogy ismét tudjunk adni a hivatali dolgozóknak béremelést. 

 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 15-én, 12 órától Mindenki Karácsonya.  

 

Oláh László képviselő: december 15-én, 10 órától Vecsési Angyalnap lesz a Grassalkovich 

Antal Általános Iskolában.  

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 2020. január végére tervezzük a következő testületi ülést. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, a Képviselő-testület ülését 16.45 

órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


