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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 20/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. július 29-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 
 
Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Gerencsér Balázs, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi Mária, 
Oláh László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Szabó Attila képviselők, Szlahó Csaba 
polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, 
Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, dr. Szarvas Tibor a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa, Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés 
Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

118/2014. (VII.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
 

119/2014. (VII.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket felveszi napirendjére: 
 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az állatok tartásáról szóló 34/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2014. évi közterület használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény alapján kötendő Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
                     Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a főépítész 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
 
14. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
16. napirendi pont: 
Javaslat a HABITUS 3 Bt-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a DoctusDent Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi megbízási 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

120/2014. (VII.29.) 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: 
Javaslt Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az állatok tartásáról szóló 34/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2014. évi közterületi használati díjának megállapítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény alapján kötendő Együttműködési Megálapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
  Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
8. napirendi pont: 
Tájékoztató a főépítész 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
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Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
 
14. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a HABITUS 3 Bt-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a DoctusDent Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi megbízási 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt 
pályázat eredménnyel zárult. Szemétszállító gépjármű beszerzésére 41.729.660 Ft 
támogatásban részesültünk.  
 
A képviselők száma 9 fő, dr. Gerencsér Balázs képviselő úr megérkezett. 
 
A Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai felújítása a kivitelezési fázisba lépett, a 
kivitelező nagy erőkkel vonult fel, az épület állványozása és külső szigetelése csaknem kész, a 
gépészet felújítása is megkezdődött. Az intézményeinkben folynak a nyári karbantartási 
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munkálatok. Az Epresben épülő műfüves focipályát az MLSZ Beruházási Igazgatóságán 
keresztül a Cornus Kert Kft. építi. A munkaterület átadásra 2014. július 10-én került sor, a 
focipálya kivitelezés várható időtartama 30 nap. Végeztünk geodéziai felmérést, a pálya 
helyét úgy jelöltük ki, hogy parkolásra is biztosítsunk területet, valamint a tér további 
részében a későbbiekben tudjuk majd hasznosítani (különféle sportolási és szabadidős 
eszközök). A nyertes kivitelező bruttó 28.475.402 Ft-ért végzi a munkát, amely kevesebb, 
mint a pályázat beadásánál megjelölt összeg, tehát az önrészünk is csökkenni fog, nagyjából 3 
m Ft-tal. A ravatalozó építése jó ütemben halad, bízom benne, hogy az épület augusztus 20-ra 
elkészül. A Mindenki Keresztjét a művésznő a vecsési búcsú rendezési időpontjáig elkészíti. 
Az út- és járdaépítések is nagy ütemben haladnak. A Telepi és Dózsa György út műszaki 
átadása július 14-én megkezdődött, a kisebb javítások folyamatban vannak. A Wass Albert 
utca és a Zilahi utca aszfaltszőnyeget kapott.  
 
A képviselők száma 10 fő, Alattyányi István képviselő úr megérkezett. 
 
A lakótelepi külső járda elkészült, a Fő úti járdaépítés megkezdődött (Telepi út és Attila utca 
között). A kis-állomás környékének rendezési koncepciójába illően a Szép utcai oldalon a 
P+R parkoló hamarosan elkészül. Igaz hogy a város saját forrásaiból fedezi a beruházás 
költségeit, de a MÁV illetékeseinek hozzájárulására is szükségünk volt. 
Semmelweis napon, július 4-én a Vecsési Egészségügyi Szolgálat dolgozói vehettek át 
kitüntetéseket munkájuk elismeréseként. 
Július 22-én, a Nándorfehérvári emléknapon délben minden templomban 20 percen keresztül 
szóltak a harangok.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: júliusban megtartottuk a II. Bajnokok vacsoráját. 
Közel 70 fő vett részt, azok a sportolók és edzők, akik az elmúlt évben kiemelkedően 
teljesítettek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

121/2014. (VII.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
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122/2014. (VII.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az állatok tartásáról szóló 34/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

6/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletét 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 34/2012. 
(XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2014. évi közterület használati díjának megállapítására 
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. Maradtak a tavalyi árak. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

123/2014. (VII.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2014. évi 
búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park  Vállalkozók Országos Egyesülete által 
bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2.200.000,- Ft összegben, a kauciót 300.000,- 
Ft összegben határozza meg. 
 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 
Terület díja:    1.450,- Ft/m2/nap 
Büfékocsi díja:          11.190,- Ft/nap 
Parkoló díja:    2.410,- Ft/nap 

 
2.  Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 
megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 
megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül. 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény alapján kötendő Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Sajátos nevelési igényű 
gyermekek szállításáról, illetve befogadásáról van szó. 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. Gyermekenként 550 ezer forint/ellátott év-et 
fizet az önkormányzat.  
 
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. 
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124/2014. (VII.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával 2014. szeptember 
1. napjától határozatlan időre szóló Együttműködési Megállapodást a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett Együttműködési Megállapodást az 
Önkormányzat nevében és képviseletében írja alá. 

 
Határidő: azonnal; 

az Együttműködési Megállapodás megkötésére: 2014. augusztus 31. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

125/2014. (VII.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező Vecsési Gasztro Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét. 
 
Határidő: azonnal; 

az FB elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt rendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
                     Dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
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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 300 ezer forint támogatási összeggel. 
 
dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, szintén 300 ezer forintos támogatási 
összeggel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

126/2014. (VII.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával megrendezésre kerülő 
2014. évi Káposztafeszt rendezvényét 300.000,- Ft összeggel támogatja. 

 
2. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére 
biztosítja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

javaslata alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával 
megrendezésre kerülő 2014. évi Káposztafeszt rendezvényét 300.000,- Ft összeggel 
támogatja. 

 
4. A 3. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.5. „Mezőgazdasági céltartalék” sor terhére 
biztosítja. 

 
5. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 
6. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 

 
Határidő:  azonnal; 

a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány elnökének értesítése a döntést 
követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2014. 
november havi ülése (2014. III. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Tájékoztató a főépítész 2013. évi tevékenységéről 
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. 
 
dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

127/2014. (VII.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§ b) pontja szerinti főépítészi tájékoztatást 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal; 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

128/2014. (VII.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Egészségügyéért 
Közalapítvány 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
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. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a kuratórium elnökét, kívánja kiegészíteni a 
tájékoztatót? 
 
Horváthné Gyurcsán Erika kuratóriumi elnök: érdekességképpen csak annyival, hogy 
immáron 10 éve vagyok az alapítvány elnöke, ezúton is szeretném megköszönni a testület 
segítségét, támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen az alapítvány munkáját. Szavazásra teszem fel 
a beszámoló elfogadását. 
 

129/2014. (VII.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
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 I. határozati javaslat elfogadását. 
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130/2014. (VII.29.) 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 a Kulináris Különlegességek Kft.-t 320.000,- Ft-os 
támogatásban részesíti a Moto-Rock Fesztivál megrendezése céljából. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

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

a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 3 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

131/2014. (VII.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” elnevezésében használja Vecsés város nevét.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

értesítse a fesztivál szervezőjét, Zehetmayer Józsefet. 
 
 Határidő: azonnal; 

az értesítésre: 2014. augusztus 1. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására 
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. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: beruházások fedezetéről döntünk, az Andrássy iskola 
sportudvarának felújítása, Egészségügyi Szolgálat támogatása, Városgondnok Kft. támogatása 
és a Halmi Telepi Iskola energetikai beruházás pályázaton kívüli költségei. 
 
A képviselők száma 9 fő, Saska Istvánné képviselő asszony kiment. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

132/2014. (VII.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján 
 

- Az Egészségügyi Szolgálat kérelme alapján fennálló feladatok ellátására 9 000 e 
Ft fedezetet biztosít a 2013. évi zárszámadásról szóló 5/2014. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 15.2. sz. melléklet 7. sora terhére, 
 

- A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft kérelmére 10 000 e Ft fedezetet biztosít 
többlet adóbevételből, 

 
- A Halmi téri Általános Iskola energetikai beruházás pályázaton kívüli költségeire 

3 500 e Ft fedezetet biztosít a 2013. évi zárszámadásról szóló 5/2014. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 15.2. sz. melléklet 7. sora terhére,  1 500 e Ft fedezetet 
biztosít a 2013. évi zárszámadásról szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 
16. sz. melléklet 10. sora terhére, 

 
- Az Andrássy Gy. Általános Iskola udvarán lévő pálya gumiburkolására és a 

körülötte lévő terület műfűvel való borítására 6 000 e Ft fedezetet biztosít a 2013. 
évi zárszámadásról szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklet 
10. sora terhére, 300 e Ft fedezetet biztosít 16. sz. melléklet 9. sora terhére, 8 500 
e Ft fedezetet biztosít 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) 
önkormányzati rendelet Városgazdálkodás szolgáltatás sora terhére, 9 200 e Ft 
fedezetet biztosít 6. 2. sz. melléklet terhére, 3 000 e Ft fedezetet biztosít 7. 1. sz. 
melléklet 3. 21. sora terhére.  

 
 Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2014. 
szeptember havi ülése 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 



15 
 

 
A Képviselők száma 10 fő, Saska Istvánné képviselő asszony visszaérkezett. 
 
Oláh László képviselő: a Lőrinci úton a MAVAD-nál a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, 
hogyan tudnánk kordában tartani?  
 
Szlahó Csaba polgármester: úgy, hogy januártól megszüntetjük.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: 2015. január 1-től kötelező a lakosságnak a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése, ezzel egy időben lehet megszüntetni a szelektív szigeteket. 
 
14. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Oláh László képviselő: augusztus 22-24-én kerül megrendezésre a II. Vecsési Moto-Rock 
Fesztivál, várunk mindenkit szeretettel! 
 
Szlahó Csaba polgármester: augusztus 20-i ünnepségünk délelőtt 10 órakor lesz. 
 
Pável Béla alpolgármester: a Káposztafesztre minden jelentkezés megtörtént, akinek kérdése 
van, az az info@vecseskaposztafeszt.hu email címen érdeklődhet. 
 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztusban nem lesz testületi ülés, amennyiben szükséges 
rendkívülit tartani, akkor természetesen telefonálunk. A Polgármesteri Hivatal augusztus 11-
től 20-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. A Titkárságon a Választási Iroda ezen idő alatt is 
ügyeletet tart.  
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


