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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 9/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. március 25-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi 
Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Szabó Attila, Szlahó Csaba polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert, szakértő, 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási 
Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Bánné Nagy Eszter 
Semmelweis Bölcsőde vezetője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a temetőben kivágott tujasor pótlására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
A képviselők száma 10 fő, dr. Gerencsér Balázs képviselő megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 
 
 

39/2014. (III.25.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat a temetőben kivágott tujasor pótlására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0287/16 hrsz-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartói 
jogának átadásával kapcsolatosan az Önkormányzat – mint működtető – előzetes 
véleményének kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2014/2015. nevelési évre történő felvételi 
időpont meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézmények működési 
költségeihez hozzájárulás biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné bizottsági elnök 
 
11. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



3 
 

 
12. napirendi pont: 
Kérdés 
 
13. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
14. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

40/2014. (III.25.) 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 a vecsési 0287/16 hrsz-ú ingatlan megvételére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgálói feladtok ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartói 
jogának átadásával kapcsolatosan az Önkormányzat – mint működtető – előzetes 
véleményének kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2014/2015. nevelési évre történő felvételi 
időpont meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézmények működési 
költségeihez hozzájárulás biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Kérdés 
 
13. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
14. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: márciusban több jó hírt is kapott önkormányzatunk és fontos 
beruházások is megkezdődhettek. A Teréz u. 26. szám alatti ingatlant az MNV Zrt. birtokba 
adta és a földhivatali bejegyzés is megtörtént. Március 11-én az öt utca pályázati ellenőrzése 
megtörtént (Tó, Lévai, Klapka, József A., Magyar). Egy szemetest kell pótolni, de minden 
más lényeges dolog rendben volt. A Budai Nagy Antal utca záró ellenőrzésénél is rendben 
találtak mindent. Március 17-én a Dózsa György – Telepi út (4602-es út) munkaterület 
átadása megtörtént. Megkezdődtek az útépítési munkálatok, melynek időtartama március 18-
tól július 14-ig várható. Március 19-én a régi épület bontásával megkezdődött az új ravatalozó 
kivitelezése. Az átadás július végére várható. Az NKEK Nonprofit Kft tájékoztatása alapján a 
KEOP keretében 83.385.850,- Ft-ot nyertünk a Halmi Telepi Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítésére. Február 28-án megnyitottuk a Kutyafuttató területét. 
Március 17-én EBESZ megfigyelők jártak Jegyző asszonynál. A választások előkészítési 
folyamatát ellenőrizték. Az ÁROP pályázat keretén belül végzett közvélemény-kutatás első 
fázisa lezárult, ennek eredményeit április hó folyamán közzétesszük. A BA Zrt. vezetőivel 
tárgyaltunk. Június 15-én családi napot rendeznek a sportpályán és délután a rendezvényt 
megnyitják a lakosság előtt is. Az FGSZ Zrt. vezetői jártak nálunk. Csapatépítő tréning 
keretén belül május 25-re szervezzük a lakótelepi játszótér megújítását. Március 15-én 
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rendben lezajlott az ünnepség. Az iskola szép műsorral örvendeztetett meg bennünket, 
köszönet érte. Az Országos Mentőszolgálattól kapott tájékoztatás értelmében Vecsésen a 
Lőrinci út 11. szám alatti ingatlanon mentőpont kialakítására van lehetőségünk. Kisebb 
átalakításokat követően folyamatosan itt állomásozik majd egy mentőautó szakszemélyzettel, 
mentőorvos nélkül. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

41/2014. (III.25.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Oláh László képviselő: ügyrendi javaslatom, hogy a bölcsőde beszámolóját, amely a 11. 
napirendi pont, cseréljük fel a 3. napirendi ponttal. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Oláh László képviselő úr javaslatának 
elfogadását. 
 

42/2014. (III.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh László képviselő ügyrendi 
javaslata alapján úgy dönt, hogy a „Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde munkájáról” 
tárgyú előterjesztés a 11. napirendi pont helyett a 3. napirendi pontban, a „Javaslat a 
vecsési 0287/16 hrsz-ú ingatlan megvételére” tárgyú előterjesztés pedig a 11. napirendi 
pontban kerüljön megtárgyalásra.  
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Mivel kérdés, 
hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

43/2014. (III.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 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 beszámoló elfogadását. 
 
 

44/2014. (III.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde  2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a fennálló szerződés változatlan marad csak a természetes 
személy, aki ellátja a könyvvizsgálói feladatokat dr. Szebellédi István helyett Tasnádi Márta 
lesz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

45/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, miszerint Vecsés 

Város Önkormányzata a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel fennálló és a 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződését akként módosítja, hogy 
abban a könyvvizsgálói feladatok ellátására a könyvvizsgálatot ellátó természetes 
személyként dr. Tasnádi Márta Évát nevesíti. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megfelelően a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításáról szóló 
megállapodást az Önkormányzat nevében kösse meg. 

 
Határidő: azonnal; 

szerződésmódosításra: 2014. április 1. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság 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.  
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária képviselő, NNÖK képviselő tagja: a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
szintén megtárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat 
elfogadásához.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

46/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
a Vecsési Polgármesteri Hivatal határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 150/2013. (VI.25.) határozatát. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch határozat mellékletét 
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képező Szervezeti és Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 
209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten határozat mellékletét képező 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 
209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Bálint Ágnes Óvoda határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
7. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Róder Imre Városi Könyvtár határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009.(IX.30.) határozatát. 

 
8. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Semmelweis Bölcsőde határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 245/2012.(X.25.) határozatát. 

 
9. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 59/2010.(III.23.) határozatát. 

 
10. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
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Gondozási Központ határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és ezzel egyidejűleg visszavonja a 176/2013.(VII.30.) határozatát. 

 
11. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat határozat mellékletét képező Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 76/2013.(IV.23.) határozatát. 

 
12. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – az 
Oktatási Intézmények Központi Konyhája határozat mellékletét képező Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 209/2009.(IX.30.) 
határozatát. 

 
13. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzatok Önkormányzat nevében 

történő aláírására, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról a költségvetési szervek 
vezetőinek kiértesítésére. 

 
14. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző, illetve az intézményvezetők útján gondoskodjon 

a Szervezeti és Működési Szabályzatok belső szabályzatainak megalkotásáról. 
 

Határidő: azonnal; 
záradékolásra és a költségvetési szervek vezetőinek kiértesítésére: a 
döntést követő 15 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartói 
jogának átadásával kapcsolatosan az Önkormányzat – mint működtető – előzetes 
véleményének kialakítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Jogszabályváltozások 
következtében, nemcsak az országos nemzetiségi önkormányzatok, hanem a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok is átvehetnek fenntartásra iskolát. Ennek egyik legnagyobb előnye a 
finanszírozásban rejlik, sokkal több támogatást kapna így az iskola. Első körben a testületnek 
elvi nyilatkozatot kell hoznia, hogy az átadás támogatásáról. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária képviselő, NNÖK képviselő tagja: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
ülésén olyan határozatot hozott, hogy szeretné átvenni az iskola fenntartását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

47/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben előzetesen 

támogatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat azon szándékát, hogy a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartói 
jogát 2014. szeptember 1. napjával átvegye a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtól. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenntartói jog átvétele 

tárgyában az 1. pontban megjelölt Német Nemzetiségi Önkormányzattal további 
tárgyalásokat folytasson. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a további tárgyalások eredménye, és a beérkezett vélemények alapján a végleges 
önkormányzati véleményezési javaslatot az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
terjessze elő. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

tájékoztassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot és az érintett intézmény 
vezetőjét az 1. pontban foglalt döntéséről. 

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezető és az NNÖK értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül; 
a 3. pontban meghatározott napirend Képviselő-testület elé 
terjesztésére: 2014. április 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2014/2015. nevelési évre történő felvételi 
időpont meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke, NNÖK képviselő tagja: az Oktatási Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Német 
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Nemzetiségi Önkormányzat is szintén megtárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta a 
határozati javaslat elfogadásához.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

48/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2014/2015. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 
hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 
tartalommal adja ki. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 

Dorfkindergarten Wetschesch és a Mosolyország Óvoda – Lachenland 
Kindergarten intézmények vonatkozásában a nemzetiségi óvodai nevelésben való 
részvételről szóló tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott Közleménnyel egy 
időben és azonos módon, a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően 
a határozat mellékletét képező Tájékoztató szövegében szereplő tartalommal adja 
ki. 

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

szokásos módon történő közzétételére. 
 

Határidő: azonnal; 
az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2014. április 10. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézmények működési 
költségeihez hozzájárulás biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a III. változatú határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja szintén a III. változatú határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Az 
ellátott gyermekek száma megegyezik az üllői gyerekek számával, ehhez képest lakosságszám 
alapú részesedést szeretnének megállapítani az érintett településekkel. Szerintem a 
feladatalapú megosztást kellene bevállalni, ehhez több tárgyalás szükséges. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a III. határozati javaslat elfogadását. 
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49/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézményének működési 
támogatásával kapcsolatosan további egyeztetéseket folytasson. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 

Határidő: azonnal; 
Üllő Város Polgármester és a PMPSZ Üllői Tagintézményének vezetője 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
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 azzal a kiegészítéssel, hogy a honismereti 
verseny május 15-i dátummal kerüljön bele.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Trianoni Emléknap hivatalos neve Nemzeti Összetartozás 
Napja. Szavazásra teszem fel a két módosítással kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
 

50/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 
 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal szervezésében 

megvalósuló 2014. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletében biztosította. 

 
Határidő: azonnal; 

a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Saska Istvánné bizottsági elnök 
 
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. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkáját.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

51/2014. (III.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési 0287/16 hrsz-ú ingatlan megvételére 
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 a Gazdasági Bizottság által elfogadott vételáron. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja 800 ezer forintos vételár mellett a Képviselő-
testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

52/2014. (III.25.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fazekas 

Katalin és Sipos Zoltánné (szül.: Fazekas Judit) 2220 Vecsés, Berzsenyi utca 26. sz. 
alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdoni hányadát képező, 2220 Vecsés, külterület 0287/16 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 9 154 m˛ nagyságú, 11.49 AK értékű legelő és 
szántó megnevezésű ingatlant megvásárolja 800.000,- Ft vételáron a 2014. évi 
költségvetés 3.2. sz. melléklet 1.8.1. sora terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében 
gondoskodjon az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az adásvételi szerződés megkötésére a Vagyongazdálkodási Osztály 
közreműködésével intézkedjen. 

 
Határidő: azonnal; 

a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 2014. 
évi I. negyedéves módosítása; 
az adásvételi szerződés megkötésére: a döntés követő 60 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László képviselő: Lőrinci út 98. szám alatt hónapok óta halmozódik a szemét. Főleg 
papír és műanyag flakonok, eléggé tűzveszélyes. Van-e arra mód, hogy a tulajdonost 
kötelezzük a szeméthalom megszüntetésére? 
 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyző: a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Osztályon 
folyamatban van az ügy.  
 
Oláh László képviselő: lakossági tájékoztatás alapján a Halmy-telepen magát házszám 
értékesítőnek valló vállalkozó, főleg idősebb lakosokat keres meg azzal, hogy a szabványnak 
megfelelő házszámot adjon el, hivatkozva polgármester úr által aláírt papírra, hogy kötelező 
lecserélni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: interneten már közzétettük, hogy az Önkormányzat nem rendelt 
el kötelező házszámcserét, megkérjük a sajtó képviselőit, hogy erről tájékoztassák a 
lakosságot. 
 
Saska Istvánné képviselő: a házaló vásárosokkal kapcsolatosan, Kinizsi utcában a napokban 
kettővel is találkoztam, kértem a jegyzői engedélyüket, ugye el lehet őket küldeni? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: nem adtunk ki engedélyt ilyen célra. 
 
13. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: Doróné Zemmel Katalin lemondása és Dabasi János halála miatt 
újra kellett gondolni a feladatkiosztást, az új Káposztafeszt Szervező Bizottság felállását 
ismertetném. Fenyvesi Ádám az információs irodát fogja vezetni, ahová tartoznak a 
kézművesek, a területkiosztások, a műsorok, honlap. Hivatali ügyintézésbe szeretnénk 
bevonni jegyző asszonyt, akinek emellett a mentősök, tűzoltók, katasztrófavédelem, 
élelmiszerhatóság, díszvendégek és fellépők ebédeltetése lenne a feladata. Biztonsági 
szolgálattal, Rendőrséggel, Polgárőrséggel kapcsolatos feladatok ellátására Alattyányi István 
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képviselő urat szeretnénk felkérni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyeit változatlanul 
Tófalvi Mónika elnök asszony látja el. A pénzügyeket Vadászi Marika intézi. Kis Tóth János 
feladata a támogatók felkutatása és nagyobb banki pénzfelvételek. A főzőverseny, gasztrósok 
helykiosztása, egészségügyi papírok stb. intézésével Gyurákiné Sárdi Krisztinát kérjük fel. A 
savanyúság versenyt és a pályázatok bonyolítását Dobozi Ferencné és Háda Attila végzi. 
Jómagam pedig az egész rendezvény lebonyolításáért vagyok a felelős. Kérem a tájékoztatóm 
tudomásul vételét.  
 
14. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. Következő testületi ülés április 24-
én, csütörtökön, 16 órakor lesz. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


