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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 2/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. február 4-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szabó Attila képviselők, Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
osztályvezető, Kecskeméti Róbert szakértő, Berényi Mária főépítész, Tarcsa Lajos Jusec Kft. 
régió igazgató, Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Dabasi János 
betegség miatt van távol. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontra 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 Jusec Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2013. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Településfejlesztési koncepciójának, Integrált településfejlesztési 
stratégiájának elkészítésének, valamint a Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatának megrendelésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2014. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására hulladékszállító gépjármű beszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Családokért Alapítvány részére a „Kiskert” és a 
„Csirke” projekt megvalósításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgáltat – Vecsés 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Kérdés 
 
12. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
13. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
14. napirendi pont: 
Javaslat a választási bizottságok tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 

3/2014. (II.04.) 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 
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2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Jusec Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2013. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Településfejlesztési koncepciójának, Integrált településfejlesztési 
stratégiájának elkészítésének, valamint a Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatának megrendelésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2014. évi nyári zárva tartási 
idejének meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására hulladékszállító gépjármű beszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Családokért Alapítvány részére a „Kiskert” és a 
„Csirke” projekt megvalósításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgáltat – Vecsés 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Kérdés 
 
12. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
13. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a választási bizottságok tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: január 10-én 10 órakor miniszterelnök-helyettes meghívására a 
járás polgármesterei Gyálon találkoztak, ahol Navracsics úr bejelentette a 100 %-os 
hitelátvállalás tényét. Január 17-én 13 órára dr. Tóth Mónika háziorvos és az Achim András 
utcai rendelőben dolgozó kollégái az alpolgármester urakkal együtt meghívtak, hogy 
bemutassák nekünk a felújított rendelőt. Január 23-án a BA Zrt vezérigazgatója, Jost 
Lammers a Konzultációs Bizottság ülésén számolt be a repülőtér 2013-as évéről és a 
fejlesztési terveikről. Az ülésen megtudtuk, hogy az utasforgalmi adatok nem változtak, 
ugyanakkor a gépmozgások csökkentek. 20 millió eurót költöttek beruházásokra, aminek 
sajnos volt olyan része, aminek kevésbé örültünk, ennek hangot is adtunk, a DHL 
szállítmányozó cég átkerült a repülőtér XVIII. kerületi oldalára, ami Vecsés számára annyira 
nem kedvező. A Hochtief gazdát cserélt, új tulajdonosa van a reptérnek, egy kanadai 
nyugdíjalap. A Legfelsőbb Bíróság visszavonta a vecsési Cargo bázis jogerős építési 
engedélyét. Ez nem igazán jó, ha a jövőbeni fejlesztési terveket nézzük. A megbeszélésen 
részt vett dr. Szeneczey Balázs főpolgármester helyettes, aki főként a közlekedésfejlesztés 
kérdéseiről beszélt, különösen a gyorsforgalmi út szélesítésének terveiről. Január 23-án 
megtartottuk az ÁROP pályázat nyitó értekezletét. A pályázat keretében vállalt közvélemény-
kutatás megkezdődött, az adatok értékelése jelenleg is folyik. A Vagyongazdálkodási Osztály 
tájékoztatója szerint a jogszabályi kötelezettség alapján elkészült a helyi vízkárelhárítási terv. 
 
Pável Béla alpolgármester: január 15-én megalakult a Vecsési Agrárkamarai Bizottság, elnöke 
Rajnai Mihály. Vecsésen körülbelül 400 kamarai tag van, őket hívták meg az alakuló ülésre. 
A földtörvény ad újabb feladatokat ennek az agrárkamarai bizottságnak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

4/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

5/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Jusec Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2013. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné képviselő: szeretném megkérdezni, hogy mi annak az oka, hogy soha senki 
nem lehet tetten érni? Iszonyatos mennyiségű kerékpár tűnik el Vecsésen. Úgy hallottam, 
hogy kettő nap múlva letörlik a felvételeket. Miért kettő nap? 
Tarcsa Lajos Jusec Kft. régió igazgató: az adatvédelmi törvény nem teszi lehetővé, általános 
szabály, hogy maximum 24 órát lehet rögzíteni. 24 óra után a keletkezett felvételeket meg kell 
semmisíteni, csak abban az esetben lehet felvételt megtartani, ha az adott hatóságtól erre 
felkérés érkezik és az adott hatóság ezt a felvételt lefoglalja. Ha lefoglalja onnantól kezdve 
nincs tudomásunk arról, hogy mi történik a továbbiakban. Onnantól kezdve az szabálysértés 
vagy bűncselekmény kategóriába tartozik, polgári szervezet arról információt nem kaphat, 
ezért hivatalosan nem tudom megmondani, hogy történt-e elfogás. Alapjaiban véve az a baj a 
rendszerrel, nemcsak nálunk, hanem mindenhol ahhoz, hogy ilyen cselekményeket meg 
lehessen akadályozni, ahhoz állandó jelenlét kellene.  
 
Saska Istvánné képviselő: magánemberként megérteném, de a lakosság szempontjából nem 
tudom megérteni. Először is, ha hétvégén történik az esemény, akkor hogyan tudja azt valaki 
úgy értékelni a felvételt, hogy ezt le lehessen foglalni? A rendőrségnek ezt ki jelenti? 
 
Tarcsa Lajos Jusec Kft. régió igazgató: a rendőrségen hétvégén is van ügyelet. A 
rendőrségnek mi jelentjük, ha tudomásunk van róla, illetve, ha lakossági bejelentés van, a 
rendőrség foglalja le a felvételt.  
 
Saska Istvánné képviselő: nem tudom ezt igazán elfogadni így.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a kérdés hasonló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, ha 
nem lenne, akkor mi lenne? Elköltünk egy x összeget a térfigyelő kamerákra és az éjszakai 
járőrszolgálatra, van-e egyáltalán értelme? Ez egy örök vita marad, ha nem lenne, akkor mi 
lenne? Akihez betörnek, nyilván nem fogja vigasztalni az a tény, hogy itt milyen biztonsági 
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rendszer van. Kérdés az, hogy mennyiben visszatartó és elrettentő erő, hogy ha látják a 
kamerákat. 
 
Szabó Attila képviselő: mennyi pénzbe kerül ez nekünk évente? 
 
Szlahó Csaba polgármester: éves szinten az éjszakai járőrszolgálattal együtt 11 millió forint.  
 
Oláh László képviselő: készült olyan kimutatás, hogy amikor még nem volt a térfigyelő 
rendszer, mekkora volt a bűnözés? 
 
Szlahó Csaba polgármester: nem készült. Úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb elrettentő ereje a 
személyes jelenlétnek van.  
 
Szabó Attila képviselő: ha jól értem, ezeket a kamerákat nem nézi senki a nap 24 órájában? 
 
Tarcsa Lajos Jusec Kft. régió igazgató: 57 darab kamera van jelenleg Vecsésen, az 57-ből 50 
ún. speed dome kamera, folyamatosan járőrözik, figyel egy területet, ha éppen akkor történik 
valami egy területen, nem biztos, hogy észre lehet venni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ifj. Kortye Vilmos szeretne hozzászólni a napirendhez. 
Szavazásra teszem fel a hozzászólás elfogadását. 
 
 

6/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
„Javaslat a Jusec Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2013. évi 
beszámolójának elfogadására” tárgyú napirendhez ifj. Kortye Vilmos hozzászóljon.  
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
ifj. Kortye Vilmos: sajnos személyes tapasztalatom a napokban hozzám is betörtek, a kamera 
felvételeit átadtam a rendőrségnek, az elkövető egyikét le is tartóztatták. Viszont három nap 
után el fogják engedni, mert az ügyész szerint a felvétel sem elegendő a bizonyítékra. Nem 
tudom, mi lehetne ezek után visszatartó erő.  
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslom, ha ez a téma sokakat érdekel, tartsunk külön fórumot. 
A képviselő-testületi ülés nem alkalmas a téma órákig tartó megvitatására. Szavazásra teszem 
fel a beszámoló elfogadását. 
 

7/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Jusec 
Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2013. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal; 

a JUSEC Kft. értesítése a döntést követő 8 napon belül. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 
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(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Településfejlesztési koncepciójának, Integrált településfejlesztési 
stratégiájának elkészítésének, valamint a Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatának megrendelésére 
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. 
 
 

8/2014. (II.04.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2013.(IX.17.) határozatában 

foglaltakkal összhangban, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendeletben rögzített feladatainak ellátása érdekében úgy dönt, hogy 
Vecsés Város 

 
a) Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 

Koncepciójának elkészítésével a Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó 
Kft-ét bízza meg bruttó 4.762.500 Ft összegért, 

b) Településszerkezeti tervének, a helyi építési szabályzatának és ennek mellékletét 
képező szabályozási terveknek a 2013. január 1-től hatályos jogszabályok szerinti 
felülvizsgálatával az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft-t bízza meg bruttó 
9.652.000,-Ft összegért. 

A munkák elvégzésének határideje a határozat mellékletét képező ajánlatok szerint. 
 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési munkák 
finanszírozásához szükséges összegből 13.133.249,-Ft-ot az Önkormányzat 2014. évi, 
bruttó 3.200.400,-Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - az 1. pontban foglalt 
döntés végrehajtása érdekében - az ajánlatok alapján az Önkormányzat nevében 
írja alá a szerződéseket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2014. évi nyári zárva tartási 
idejének 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 tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Törvény írja elő, hogy a szülőket tájékoztatni 
kell a nyári zárásokról.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

9/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
óvodák és bölcsőde 2014. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 
 

1. 2014. évben a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch és a 
Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2014. június 23-tól július 18-ig, a 
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten és a Bálint Ágnes Óvoda nyári 
bezárása 2014. július 21-től augusztus 15-ig tart. 
 

2. 2014. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2014. július 21-től augusztus 
15-ig tart. 

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására hulladékszállító gépjármű beszerzésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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10/2014. (II.04.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító 
települési önkormányzatok, illetve települési önkormányzatok társulása számára kiírt 
pályázat benyújtásához a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 
eszközvásárlásra, azon belül 1 db felépítménnyel rendelkező hulladékszállító gépjármű 
beszerzésére. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Családokért Alapítvány részére a „Kiskert” és a 
„Csirke” projekt megvalósításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 
tartózkodás és egy nem szavazat mellett döntést nem hozott. Kérdésem, hogy ez a 600 ezer 
forint ugyanarra a programra menne, hogy a Lőrinci úti udvaron lenne a kiskert művelés? A 
csirkéket hol helyezik el? Hány családot érint a program? 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: tavalyi évben kísérleti jelleggel 
indult a program, akkor négy családnál volt családonként 35 db csirke. A Lőrinci úton pedig 
10 család tudott 30 m2-enkénti területen veteményezni. Ezt a 600 ezer forintot, ha 
megkapnánk, természetesen nem ugyanennyi családra fordítanánk. A 600 ezer forintból 20 
családnak tudnánk a csirke tartását támogatni és ugyanúgy, egyelőre a 10 családnak a kiskert 
részét támogatnánk. A program jelentősebb része lenne az, hogy 20 családnak, családonként 
50 db csirke felneveléséhez szeretnénk felhasználni a támogatást.    
 
Oláh László képviselő: a kiskert programban ez az egy udvar oktató udvar lenne, vagy a 
későbbiekben maradna itt, vagy mindenki otthon tudna ezek alapján gazdálkodni. 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: vannak önkénteseink, ha valaki 
nem rendelkezik otthoni kertészeti ismeretekkel, akkor ők előadások, fórumok keretében, 
valamint az év közben felmerült kérdésekben segítenek, tulajdonképpen ez oktató program is.  
 
Szabó Attila képviselő: mit csinálnak a csirkékkel? 
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Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: saját felhasználásra tartják. Ezek a 
családok rászoruló családok, nincs arra pénzük, hogy maguknak ezt a befektetést meg tudnák 
előre finanszírozni, hogy előnevelt csirkét vagy akár takarmányt vegyenek. Ilyen szempontból 
egy szociális támogatásnak is értékelhető. 
 
Szabó Attila képviselő: mi alapján lettek kiválogatva a családok? 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: a Családsegítő Szolgálattal 
kapcsolatban álló családok, ismerjük az életkörülményeiket. 
 
Czibolya Zoltán képviselő: kapnak takarmányt is és csirkét is? 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: valamennyit igen.  
 
Czibolya Zoltán képviselő: valaki visszaellenőrzi ezt? 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: mindkét programnak koordinátora 
van, aki rendszeresen tartja a kapcsolatot a családokkal. Nem is kapják meg egyszerre a 
takarmányt, ha nem gondosan tartják az állatokat, az a programból való kizárást jelenti. 
 
Alattyányi István képviselő: a jövőben tervezik más háziállat bevonását a programba? 
 
Kóródi Ágnes Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat: igyekeztünk olyannal kezdeni, 
amiben van sikerélmény. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 
 

11/2014. (II.04.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Képviselő-testület 239/2013. (X.29.) számú határozata alapján a Vecsési Családokért 
Alapítvány részére átutalt 600.000,- Ft összegű támogatást az alapítvány a „Kiskert” 
és „Csirke” projekt megvalósítására fordítsa, amely összeggel 2014. május 31-ig el 
kell számolnia. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a már létrejött 

támogatási megállapodás módosításáról, valamint az alapítvány elnökének 
értesítéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

a megállapodás módosítására: a döntést követő 8 napon belül; 
az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az idén két óvoda intézményvezetői 
megbízatása jár le, a Bálint Ágnes Óvodának és a Tündérkert Óvodának. Az 
intézményvezetői pályázatokat ki kell írni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

12/2014. (II.04.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti felhívással az alábbi intézmények vezetői állásának 
betöltésére: 
 

 Bálint Ágnes Óvoda (2220. Vecsés, Toldy F. u. 31.) 
 Tündérkert Óvoda (2220 Vecsés, Halmy József tér 1.) 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlönyben, a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az 
Önkormányzat internetes oldalán történő megjelentetéséről. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 
 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgáltat – Vecsés 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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13/2014. (II.04.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat – 
Vecsés 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 

1/2014. (II.06.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét Vecsés 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
12. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
 
Oláh László képviselő: az Összefogás MSZP és a PM együttes jelöltállítási programja 
keretében lakossági fórumot tartunk Bajnai Gordon és Szabó Rebeka részvételével február 5-
én, 18 órakor a Bálint Ágnes Kulturális Központban, ahová várunk mindenkit szeretettel. 
 
Szabó Attila képviselő: február 5-én, 18 órakor ellentüntetést tart a Jobbik a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ előtt. 
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Szlahó Csaba polgármester: február 11-én 18 órakor a Bálint Ágnes Kulturális Központban a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági fórum lesz Simicska Lajos részvételével.  
 
13. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  
 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő képviselő-testületi ülés február 25-én lesz.  
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 


