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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 18/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. június 24-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 
 
Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője, Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási Osztály vezetője, aljegyző, dr. Szarvas 
Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Szabó Etelka Tündérkert Óvoda 
vezetője, Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője 
 
Levezető elnök: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Szlahó Csaba polgármester úr szabadságát tölti. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

106/2014. (VI.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
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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 intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város középtávú, 2014-2020 közötti időtávra szóló Gazdaságfejlesztési 
Stratégiájának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat létszám biztosítására a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft.2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Kérdés 
 
11. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
12. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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107/2014. (VI.24.) 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 intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város középtávú, 2014-2020 közötti időtávra szóló Gazdaságfejlesztési 
Stratégiájának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat létszám biztosítására a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft.2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Dr. Szarvas Tibor, igazgató főorvos 
 
10. napirendi pont: 
Kérdés 
 
11. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
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12. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: június elején került megrendezésre a Mesefesztivál. Nagyon 
sikeres rendezvény, ami úgy gondolom, hogy a Káposztafeszt után a második legnagyobb 
fesztiválunk. Június 11-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban konzultációs testületi ülés 
volt, amelyen a Budapest Airport Zrt. munkatársai és a környező települések polgármesterei 
vettek részt. Először került egy napon megrendezésre, június 14-én a Városi ünnepség és a 
Pedagógusnap. Szép volt a műsor, mindenki jól érezte magát. Június 18-án a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban tartották a Pest Megyei Könyvtáros Találkozót. A résztvevőket a 
polgármester köszöntötte. Lezajlottak iskoláinkban a ballagások és az évzárók.  
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

108/2014. (VI.24.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel 
a beszámoló elfogadását. 
 
 

109/2014. (VI.24.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
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A képviselők száma 8 fő, dr. Lugosi Mária képviselő asszony megérkezett. 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 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. A meghallgatás június 11-én volt, mindkét 
óvodánál egy-egy pályázó volt, a jelenlegi intézményvezetők.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

110/2014. (VI.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó Etelkát 

bízza meg a Tündérkert Óvoda (2220 Vecsés, Halmy József tér 1.) intézményvezetői 
teendőinek ellátásával a 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig terjedő időszakra. 
Alapilletményét, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetéséről. 
 

Határidő: 2014. július 15. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel az II. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

111/2014. (VI.24.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó 

Gyulánét bízza meg a Bálint Ágnes Óvoda (2220 Vecsés, Toldy F. u. 31.) 
intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig 
terjedő időszakra. Alapilletményét, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 
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4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 
elkészíttetéséről. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város középtávú, 2014-2020 közötti időtávra szóló Gazdaságfejlesztési 
Stratégiájának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 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. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

112/2014. (VI.24.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Vecsés Város középtávú, 2014-2020 közötti időtávra szóló Gazdaságfejlesztési 
Stratégiáját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Tábori Ferenc alpolgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A módosított 
megállapodás kiosztásra került. Felkérem a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét, 
ismertesse a nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője: az elmúlt 18 évben az volt a gyakorlat, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat rendezvényei mindig a Grassalkovich iskolában kerültek 
megrendezésre, ilyenkor sohasem kellett hozzájárulást kérnünk a települési önkormányzattól. 
Év elején egyeztettünk egy rendezvénytervet, ott, ha esetleg időbeli ütközések voltak, azt 
korrigáltuk és aztán megtartottuk rendezvényeinket. Úgy érzem ez a gyakorlat nagyon jól 
működött. Ezt a gyakorlatot változtatná meg a megállapodás 4. pontja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulást köteles kérni a települési önkormányzattól 
minden egyes ünnepség megtartásához. Az iskola Alapító Okirata tartalmazza, hogy „feladata 
a nemzetiségi hagyományok ápolása, gyűjtése, helyet ad a települési nemzetiségi életnek”. 
1992-ben az önkormányzat céltámogatást igényelt az iskola építésére, ebben pedig a 
következők is szerepelnek: „helyet ad a sváb nemzetiség rendezvényeinek, a csoportok 
részére elhelyezést biztosít az aulában, a színpadon is” többek között ezért is épült így meg 
ebben a formában, hogy az itt élő svábság csoportjai fel tudjanak lépni, vagy azok a 
nemzetiségi csoportok, akiket vendégül látunk. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a települési Önkormányzat egy mellérendeltségi viszonyban 
dolgozik, nagyon jó kapcsolatban. Az önkormányzati fenntartás idején, mielőtt állami 
fenntartásba kerültek az iskolák, az önkormányzaté volt a fenntartói jog, a működtetési jog, 
illetve a tulajdonjog. Most az NNÖK fenntartásába fog kerülni az iskola, a fenntartói jog és a 
működtetési jog is át fog kerülni a nemzetiségi önkormányzat kezébe, a tulajdonjog marad a 
települési önkormányzatnál, tehát sokkal több jogosítvánnyal fog rendelkezni a nemzetiségi 
önkormányzat, mint az eddigiekben, hiszen eddig semmilyen jogosítvánnyal nem 
rendelkeztünk. Ennek ellenére bevezetésre kerül egy olyan új gyakorlat, hogy írásbeli 
hozzájárulást kell kérnünk az önkormányzattól rendezvényeink megtartására. Kérésünk, hogy 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat megtarthassa rendezvényeit az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően és ne kelljen hozzájárulást kérnünk. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
az NNÖK-val történt szóbeli egyeztetés alapján készített módosításokkal egybefoglalt 
megállapodás-tervezetet fogadta el és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a kiosztott, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
által javasolt módosításokkal kiegészített megállapodást. Személyes véleményem, hogy az 
engedélykérés kicsit erős kifejezés ide, a bejelentés, értesítés lenne a helyes használat. A 
bizottsági ülésen annyi volt a kérés még a módosításokon kívül, hogy, maradjon meg az 
önkormányzat, így a VSE-nek a használati jogai is. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője: természetesen megmarad, ezt így is 
tárgyaltuk és így fogadta el a nemzetiségi önkormányzat. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Azt a törekvést, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretné az iskola 
fenntartói jogát megszerezni, abszolút támogatandónak tartotta a bizottság, mint ahogy a 
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települési önkormányzat is. Minden segítséget meg is adunk ahhoz, hogy ez meg is 
valósuljon. Látni kell azt is, hogy a települési önkormányzatnak, mint tulajdonosnak az 
érdekeit valahol érvényesíteni kell. Nem látom akkora nagy problémának az engedélykérést, 
abszolút ellentmondásos lenne, ha bármilyen okból rendezvényre ne adnánk engedélyt. Ez 
csak azért szükséges, hogy az önkormányzatnak is legyen egy kontrolja és a tulajdonosi jogait 
maximálisan tudja érvényesíteni. A Gazdasági Bizottság a kiosztott, módosításokkal 
kiegészített megállapodás „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szabó Attila képviselő: szeretném, ha nem lenne diszkrimináció azokkal a gyerekekkel 
szemben, akik nem akarnak nemzetiségi oktatásban részesülni, csak oda tartoznak. Szeretném 
azt is elmondani, hogy véleményem szerint nagy megtiszteltetés ez, mivelhogy két 
nemzetiségi iskolánk van, holott a német nemzetiség létszáma nem éri el az 5%-ot.  
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője: diszkriminációt eddig sem éreztem az 
iskolában azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akik nem akarnak német nemzetiségi 
oktatásban részt venni, de ilyen gyerek nem is jár az iskolába, hiszen mindenki német 
nemzetiségi oktatásban vesz részt, enélkül át sem vehetnénk az iskolát. Az 5%-kal 
kapcsolatban szerezném jelezni, hogy jóval nagyobb arányban vallották magukat német 
nemzetiségnek, német származásúnak az itt élők. Egyébként a két nemzetiségi fenntartású 
iskoláról az a véleményem, hogy a mai világban nyelvtudás nélkül nem tudnak boldogulni 
gyermekeink, és örüljünk annak, hogy állami pénzen tudnak nyelvet tanulni.  
 
Szabó Attila képviselő: ez mind rendben is van, ha nem kell a nyelvtanuláson kívül más 
nemzetiségi oktatásban részt venniük. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője: a nemzetiségi oktatásnak még annyi a része 
a tantervben, hogy heti egy népismereti óra van, ahol megismerik a helyi német nemzetiségi 
hagyományokat. Azt gondolom, ha valaki nem német nemzetiségi származású, de megismeri 
társa nagyszüleinek hagyományait, azzal maximum gazdagodhat és elfogadóbbá válhat.  
Szabó Attila képviselő: nem támadni akartam a német nemzetiséget. A KSH adatai alapján 
nem érik el az 5%-ot. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK képviselője: országosan elképzelhető, viszont most a 
regisztráción a választások kapcsán, Vecsés országosan a 4. helyezést érte el. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a kiosztott 
megállapodás „A” változatának elfogadásával. 
 

113/2014. (VI.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich 
Grundschule Wetschesch, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti működtetője úgy dönt, hogy az intézmény működtetői jogát 2014. 
szeptember 1. napjától átadja a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. 

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

foglalt köznevelési feladatellátás működéséhez szükséges ingatlant és a hozzátartozó 
ingóságokat (eszközök, berendezések) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
2012. december 11. napján aláírt Megállapodás, és a 2013. február 1. napján aláírt 
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Használati Szerződés módosítását követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
térítésmentes használatába adja a határozat mellékletét képező Megállapodásban 
rögzítettek szerint. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntés alapján a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal a határozat mellékletét képező Megállapodást az Önkormányzat 
nevében írja alá. 

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

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

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

a 2014/2015. tanév indítását követő hónapban tájékoztassa a képviselő-testületet az 
1. pontban foglaltak végrehajtásáról. 

 
Határidő: azonnal; 

az NNÖK és a további érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül; 
a Megállapodás aláírására: az intézmény működési engedélyéről szóló 
határozat jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 2014. augusztus 
31-ig; 
az 5. pontban meghatározott napirend Képviselő-testület elé 
terjesztésére: 2014. október 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(6 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat létszám biztosítására a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 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. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

114/2014. (VI.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) rendeletnek a 3.1 
melléklet 1.2.2.1.1. adótöbbletbevétel terhére 3.000.000 Ft összegű pótelőirányzatot 
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biztosít a 2014. július 1-jétől 2 fő, 8 órás ügyintéző foglalkoztatására a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási osztálya számára. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

 
Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: a 2014. szeptember havi ülés (I. 
félévi módosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

115/2014. (VI.24.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2014. (V.30.) 
önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének feladattal nem terhelt 
pénzmaradvány 25. sora terhére az alábbiakban felsorolt civil szervezeteket részesíti 
támogatásban: 

 
 Rohan Hobbilovas Sportegyesület (működésre)   50.000,- Ft 
 Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány   500.000,- Ft 
 Orrhigiéne Alapítvány        150.000,- Ft 

 
Összesen:               700.000,- Ft 

 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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Határidő: azonnal; 

 a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 15 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a beszámoló 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. Köszönjük szépen az alapos munkát, mindenre 
kiterjed, látni lehet, hogy milyen mértékben növekednek a feladatok, és milyen szépen ellátja 
a feladatát az intézmény valamennyi dolgozója a betegek megelégedésére.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: kérdezem főorvos urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolót? 
 
dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos: nagyon szépen 
köszönöm az önkormányzat támogatását és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítőkész 
munkáját működésünkhöz. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

116/2014. (VI.24.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

117/2014. (VI.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 

26 863 000,- Ft mérleg-főösszeggel 
  8 809 000,- Ft saját tőkével 
 -2 898 000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 
A mérleg szerinti eredményt korlátlan időre elhatárolja. 

 
Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. jogi képviselőjének 
értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs. 
 
12. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Czibolya Zoltán képviselő: június 27-én, a Kulturális Központ kávézójában 18 órakor kerül 
megrendezésre a Bajnokok vacsorája. Várjuk a képviselőket szeretettel. 
 
Szabó Attila képviselő: július 5-én, 18 órakor Pozsonyi csata emléknap lesz a szobornál, ezt 
követően a szabadtéri színpadon rock koncert. 
 
Pável Béla alpolgármester: Ferihegy akadémia két korcsoportos labdarúgócsapata bronzérmet 
szerzett, az érem átadása az MLSZ és az edző jelenlétében történt a pályán. 
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Oláh László képviselő: múlt hét hétvégén Egerben a 2004-es és 2005-ös labdarúgó korosztály 
játszott, a 2005-ösök a kupán II. helyezést értek el.  
 
13. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: munkaterv szerint haladunk tovább. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő képviselő-testületi ülés július 29-én lesz. 
 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 
 
 


