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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 27/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. szeptember 30-án (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, Tóth 
Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, dr. 
Szarvas Tibor a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa, Kis Tóth János Bálint 
Ágnes Kulturális Központ igazgatója, Berényi Mária főépítész, dr. Fehér Edina Vecsési Járási 
Hivatal vezetője, Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, 
Flender Éva C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. munkatársa, Halászné Frühwirth Melinda Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a megjelent intézményvezetőket, 
főépítész asszonyt, szakértő urat, a kollégákat és a sajtó képviselőit. Szeretném üdvözölni és 
egyben bemutatni dr. Fehér Edinát a Vecsési Járási Hivatal új vezetőjét. Megkérem, hogy 
mutatkozzon be pár szóban. 
 
dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője: sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, 
elég speciális helyzet, hogy éppen a záró ülésen találkozom Önökkel, de bízom benne, hogy 
néhány hét múlva ugyanilyen körben találkozhatunk ismét. Szeretném felajánlani 
mindenkinek, a képviselő-testületnek, a polgármester úrnak, a jegyző asszonynak, az 
intézményvezetőknek, a médiának és minden a településen feladatánál fogva jelentőséggel 
bíró személynek a segítségemet minden olyan ügyben, ami az én hatáskörömbe tartozik, 
illetve kormány-megbízotti intézkedést igényel, forduljanak hozzám bizalommal. Köszönöm 
a bemutatkozási lehetőséget és jó tanácskozást kívánok. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 10 
fős Képviselő-testületből mindenki jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
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Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója megalapozó 
vizsgálatainak és a koncepció előzetes fejlesztési irányainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

142/2014. (IX.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést felveszi napirendjére: 
 
Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója megalapozó 
vizsgálatainak és a koncepció előzetes fejlesztési irányainak elfogadására  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 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 a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 18/2006. (IX.28.) 
rendelete módosításának előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója megalapozó 
vizsgálatainak és a koncepció előzetes fejlesztési irányainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. törzstőkéjének felemelésére és Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 
Kalendárium 2015” megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a DPMV Zrt. ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti szerződésének 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Esélyegyenlőségi terveinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Borbarátok Egyesülete” néven működő civil szervezet névhasználatának 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB elnök és Czibolya Zoltán SB elnök 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló a Sport Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola működési 
költségeihez finanszírozás biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Kérdés 
 
28. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
29. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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143/2014. (IX.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2014. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 18/2006. (IX.28.) 
rendelete módosításának előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója megalapozó 
vizsgálatainak és a koncepció előzetes fejlesztési irányainak elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. törzstőkéjének felemelésére és Alapító Okiratának 
módosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 
Kalendárium 2015” megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a DPMV Zrt. ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti szerződésének 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Esélyegyenlőségi terveinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Borbarátok Egyesülete” néven működő civil szervezet névhasználatának 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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22. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB elnök és Czibolya Zoltán SB elnök 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló a Sport Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola működési 
költségeihez finanszírozás biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
27. napirendi pont: 
Kérdés 
 
28. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
29. 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: beruházásainkról szeretnék néhány szóban tájékoztatást adni. A 
4602. jelű út, a Telepi út – Dózsa György út elkészült. Műszaki átadása július 14-én volt. 
Településszintű átadása dr. Szűcs Lajos jelenlétében történt szeptember 8-án. A lakosság nagy 
megelégedésére készült el, hiszen minden olyan kérést, észrevételt, amit műszakilag is meg 
lehetett oldani, megpróbáltuk figyelembe venni. Július 30-án 8 utca időszakos ellenőrzése volt 
a Pro-Régió részéről. Ez még egy régi projektünk 2008-ból, amelynek utóellenőrzésére került 
most sor. Néhány apró észrevétel volt, mint pl. útburkolati jel elkopott, utcabútorok 
újrafestése. A készre jelentést a mai napon elküldtük 
A Halmi iskola energetikai felújítása még folyik, október közepéig kell a gépészeti 
berendezéseket elhelyezni. A látványos része a szigetelés, nyílászárók cseréje és a festés 
elkészült, az oktatás megindult szeptember 1-jén, amikor is örömmel vették birtokba az 
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iskolát a diákok. Andrássy iskolában a gumiburkolatú pálya elkészült a műfűvel, ünnepélyes 
avatója az iskola által szervezett ügyességi verseny keretében lesz. A Kertekaljai P + R 
parkoló építését megkezdtük. Kikértük a MÁV engedélyét, illetve a terület tulajdonosának 
engedélyét. A Szép utcai rész elkészült, a Zrínyi utcai rész 2 héten belül várható. A Deák 
Ferenc utcában az óvodával szemben lévő parkoló elkészült. A Fő úton az MLSZ és az 
önkormányzat beruházásában elkészült a műfüves labdarúgópálya. A műszaki átadás 
augusztus 19-én volt. 
Szeptember 16-án az Eötvös u. 17. szám alatti ingatlan közös tulajdon jogi megszüntetésére 
vonatkozóan tárgyalás eredménnyel zárult. I. fokon az önkormányzatnak ítélték a 
tulajdonjogot. Wass Albert utcai szabadidőparkban a játszótéri műfű lerakásával az egész 
beruházás elkészült. Átadása szeptember 24-én megtörtént lábtenisz bajnokság keretén belül. 
0218/101, 102 hrsz-ú területek végleges más célú hasznosítását engedélyezte végre a 
Földhivatal. Ez egy potenciális fejlesztési terület. Nagyon nehéz mostanában termőföldet 
kivonni, ugyanis a termőföld védelméről szóló törvényt rendkívüli megszigorították. 
A nagyállomás melletti P + R parkolót szintén ellenőrizték szeptember 29-én a Pro-Régió 
részéről. Apró dolgokat kifogásoltak, mint például 4 db fa kiszáradt. Ezeket november 30-ig 
pótolni kell. A körforgalomnál 3 éves garanciális bejárás volt. Néhány apró észrevételt 
tettünk, amit a kivitelező október 30-ig elvégez. A Fő úti járda a Bartók Béla utca és a 
Kölcsey utca közötti szakasza elkészült. A Toldy Ferenc utca útburkolata október 6-án, hétfőn 
lesz kész. 
Az ősz folyamán egyik legnagyobb beruházásunk a ravatalozó épülete is megépült, átadás 
október 1-jén, szerdán 14 órakor lesz, mindenkit szeretettel várunk. Mindenki keresztjének 
felszentelése november 1-jén, 16 órakor. 
Az airLED projektzáró konferenciája szeptember 23-án, kedden volt. A projekt a reptér 
környéki fejlesztésekről és ezek összehangolásáról szólt. Igen magas színvonalú konferencia 
volt, ahol az összes érintett cég és hivatal képviseltette magát.  
Szeptember 21-én megrendezésre került a XIV. Vecsési Káposztafeszt. Jó hangulatú 
rendezvény volt, jó idő és sok látogató volt.  
 
Pável Béla alpolgármester: a szervezők és magam véleménye alapján sikeres volt a 
rendezvény. Megtisztelt jelenlétével dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke, dr. Bitay Márton a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára és a 
környező települések polgármesterei is. Köszönetet mondok a város Önkormányzatának, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és természetesen mindazoknak, akik valamilyen 
formában támogatták a rendezvényt, akár anyagilag, akár munkájukkal. Akik nem tudtak 
eljönni, azok a hivatal előtti táblán megtekinthetik a fesztről készült képeket. Felhívnám a 
Képviselő-testület figyelmét, hogy folytatni kell az infrastruktúra fejlesztését a XV. jubileumi 
káposztafeszt alkalmából. Például a Lanyi rendezését a parkolás miatt nem lehet már 
halasztani. Vecsés Városa büszke lehet, Szlahó Csaba polgármesterrel az élén, hogy ilyen 
országos hírű rendezvénynek a gazdája lett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a szervezőknek és alpolgármester úrnak a munkát. 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

 
144/2014. (IX.30.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 



9 
 

 
(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. 
 
 

145/2014. (IX.30.) 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 a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény is megérkezett, szintén 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

8/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.02.) önkormányzati rendeletét a 
2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 
vélemény is megérkezett, szintén 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

146/2014. (IX.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi bejelentési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Törvényességi 
észrevétel érkezett a hivatalhoz, és emiatt készült az előterjesztés. 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. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a 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. 
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9/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.02.) önkormányzati rendeletét a 
településképi bejelentési eljárásról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szintén a törvényességi 
észrevétel miatt kell tárgyalnunk. 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. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a 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. 
 
 

10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X.02.) önkormányzati rendeletét a 
településképi véleményezési eljárásról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 18/2006. (IX.28.) 
rendelete módosításának előkészítésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

147/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 18/2006. (IX.28.) rendeletének 
módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:  
A Képviselő-testület előzetesen támogatja a Honett Szerviz Kft. (2220 Vecsés, 
Széchenyi út 10-12.) kérelmét, hogy a telephelyük környezetében lévő Vk-SZ-5 jelű 
építési övezet beépítési lehetősége a jelenleginél 5% nagyobbra, 35 %-ra módosuljon. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Honett Szerviz Kft-vel kötendő 

településrendezési szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a tervmódosítás költségei a 
kérelmezőt terhelik. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglaltak 
alapján a kérelmezővel a szerződést az Önkormányzat nevében kösse meg. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy indítsa el a hatályos VÉSZ 

módosításának államigazgatási egyeztetési eljárását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárással. 

 
Határidő: 2014. október 31. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója megalapozó 
vizsgálatainak és a koncepció előzetes fejlesztési irányainak elfogadására 
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. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

148/2014. (IX.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Trk.) 30. § (4) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján úgy 
dönt, hogy: 

 
5. a Pro Balance Kft. által összeállított – az URBANITAS Kft. és a Pro Balance Kft. 

közös munkájaként készült -, Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési 
Koncepciója I. kötet: Helyzetfeltárás és helyzetelemzés c. dokumentáció, mint 
megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.  
 

6. a Pro Balance Kft. által készített „Előzetes tájékoztató a településfejlesztési 
koncepció fejlesztési irányairól – 2014. szeptember” című, jelen határozat mellékletét 
képező munkaanyagban körvonalazott fejlesztési irányokat elfogadja Vecsés Város 
Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 2104-2028. kiválasztott és kidolgozandó 
fejlesztési irányainak. 
 

7. Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója tervezetét a fenti 
dokumentációk alapján kell kidolgozni és ehhez a partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint az előzetes tájékoztatót ki kell küldeni az érintett államigazgatási szerveknek, 
a területi (megyei és fővárosi) és a közvetlenül érintett települési 
önkormányzatoknak, továbbá a partnerségi egyeztetésben résztvevő érintetteknek, 
hogy 
-  ismertessék a településünkre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeiket 

és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásaikat, a települést 
érintő ágazati elhatározásokat, 

- teljesítsék a Trk. 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben az 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, ismertessék a koncepciót befolyásoló 
terveiket, 

- tegyenek javaslatokat a koncepció tervezetének kialakításához. 
 

Határidő: azonnal; 
előzetes tájékoztatás kiküldésére: 2014. október 31. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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 határozati javaslat elfogadását. 
 
 

149/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati 
rendelet alapján 

 
- határozat mellékletét képező táblázat szerint az ott felsorolt intézmények részére 

a 2014. évi kifizetések fedezetéhez 4 631 e Ft;  
 
- az Egészségügyi Szolgálat a határozat mellékletét képező kérelmében szereplő 

fejlesztési és működési kiadásaira 30 000 e Ft, 
 
- a VFC működési költségeinek támogatására 2015. 01. 30.-ig 5 000 e Ft;  
 
- a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2015. I. negyedévi programjainak 

megvalósításához 5 000 e Ft;  
 
- A Bálint Ágnes Kulturális Központ szervezésében 2014. szeptember 7-én 

megvalósult ExperiDance társulat produkciójának technikai lebonyolítására 
1 000 e Ft; 

 
- A VSE kézilabda szakosztály működési költségeire 3 500 e Ft; 
 
- A HULEJAF-2013-0014 számú „Hulladékszállító gépjármű beszerzése” című 

pályázaton nyert támogatáshoz szükséges önerő biztosításához 4 500 e Ft  
 

összegű pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 
 
- bruttó 23 300 e Ft-ot a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) rendelet 

3.1. sz. melléklet 1.2.2.1.1. Iparűzési adó bevétel sora terhére 
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- bruttó 23 883 e Ft-ot a 2014. évi költségvetés 011130 Cofog 8411261 Szakfeladat 
0511021 előirányzat sora terhére 

 
- bruttó 6 448 e Ft-ot a 2014. évi költségvetés 011130 Cofog 8411261 Szakfeladat 

05211 előirányzat sora terhére 
 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. évi költségvetési rendelet 

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

 
 
Határidő: azonnal;  

az intézmény vezetőjének értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2014. november havi 
ülése (2014. III. negyedévi módosítás) 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: megadom a szót dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos úrnak. 
 
dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos: szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek, hogy az 
elmúlt négy évben támogatta a rendelőintézetet. 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. törzstőkéjének felemelésére és Alapító Okiratának 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

150/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. § (4) bekezdése, valamint a 3:198. 
§ (1) és (2) bekezdése alapján a Vecsési Gasztro Kft. jelenleg 5.000.000,- Ft összegű 
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törzstőkéjét - 2014. október 1-jei hatállyal - 1.000.000,- Ft összegű pénzbeli betét 
szolgáltatásával 6.000.000,- Ft összegre emeli meg.  

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a törzstőke 

emelés fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 3.1 számú 
melléklete 1.2.2.1.1 iparűzési adóbevétel során biztosítja.  

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a törzstőke-

emelés összegét, 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeget 2014. október 3. 
napjáig bocsátja a Társaság rendelkezésére a Társaság bankszámlájára történő 
átutalással. 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az Alapító Okirat módosításáról és Cégbíróságoz 
történő benyújtásáról. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről. 
 

Határidő: azonnal;  
dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2014. október 3. 
a rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2014. november 
havi ülése (2014. III. negyedévi módosítás) 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 
Kalendárium 2015” megjelentetéséhez 
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 egy tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
kettő tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: meg lehet azt kérdezni, hogy a tartózkodásoknak mi volt az oka? 
 
Szabó Attila képviselő: soknak tartjuk a támogatást a kalendáriumra. Azt megbeszéltük tény 
és való, hogy erre szükség van. A kalendárium és a Vecsési Tájékoztató egy cég, meglátásunk 
szerint, ami a Vecsési Tájékoztatónak bejön reklám költségen, abból simán ki lehetne adni a 
kalendáriumot. A terjesztéssel kapcsolatosan pedig jobban oda kellene figyelni, mert elég 
kevesen tudnak arról, hogy ez létezik. 
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Oláh László képviselő: az elmúlt évek során a kiadott példányszámokra vonatkozóan van arra 
statisztika, hogy mennyit adtak el? 
 
Horváthné Gyurcsán Erika kuratóriumi elnök: az a gyakorlat, hogy a megkapott támogatásból 
kiadjuk a kalendáriumot, és ezt az önkormányzat felé természetesen elszámoljuk. A 
kalendáriumokat egyrészt intézményekbe, iskolákba, óvodákba, bölcsődébe, gondozási 
központba, másrészt néhány kisebb ABC-be, Keve Papír boltba, illetve a művelődési házba és 
a könyvtárba helyeztük ki megvásárlásra. Célunk az volt, hogy a bevételből közvetett módon 
is tudjuk támogatni az intézményeket, mivel jutalékos rendszerben dolgoztak az intézmények, 
a bevétel bizonyos százalékát kapták meg. Az intézményekben működnek alapítványok, tehát 
ilyen formában is igyekeztünk az adott intézményt támogatni. Néhány példányszámot pedig 
reprezentációs célra adtunk oda. Most például csak 130 példányt a Vadászi Marika a 
könyvtáros konferencián szétosztott. Kaptak ebből a Tavaszi Fesztivál fellépői is. Fontos célja 
volt közalapítványunknak, hogy ne csak a tájékoztatóval foglalkozzunk, az első kalendárium 
kiadásából a Megmaradunk 3000 alapítványt támogattuk. Amikor a Mindenki Karácsonyán 
árusítottuk, akkor egy együttműködési megállapodás alapján a Vecsési Családokért 
Alapítványnak is juttattunk belőle. Közalapítványunk a reklámbevételekből nem tudná kiadni 
a kalendáriumot. Az önkormányzati támogatás a Vecsési Tájékoztatónak és az Közalapítvány 
működésének 8 millió forint szokott lenni egy évben. Ehhez jön a reklámbevétel, ami az 
elmúlt években egyáltalán nem nőtt, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy stagnált. 
A Vecsési Tájékoztató kiadása, illetve a Közalapítvány működési költségei az adó kiadásaink 
stb. ezek viszik el a reklám bevételeinket. Tehát ebből külön a Kalendáriumot nem tudnánk 
kiadni, ezért szoktunk erre külön kérni. Igyekszik a közalapítvány más kulturális programokat 
is szervezni, mert fontosnak érezzük ezt. Ezeket is az eladásból származó bevételekből 
valósítunk meg. Amíg a következő költségvetés nem születik meg, átmeneti időszakban, 
januárban, februárban, a Vecsési Tájékoztató zavartalanul jelenik meg, ezt is a bevételből 
tudjuk finanszírozni. Pontos elszámolást most nem hoztam, de nagyon szívesen vállalom, 
hogy ha megkapjuk a támogatást erre odafigyelünk és a következő évben, februárban, 
márciusban hozok egy tételes elszámolást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: még az a kérdés is felmerült, hogy szükség van 500 darabra? 
Gondolom van költségkülönbség, ha kevesebb példányt nyomtatunk? 
 
Horváthné Gyurcsán Erika kuratóriumi elnök: én már erről beszéltem a nyomdával, amikor 
még 1000 példányt nyomtattunk. A nyomda nagyobb példányszámba tud olcsóbban dolgozni, 
ezért maradtunk a 500 példánynál. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mennyi példány szokott maradni? 
 
Horváthné Gyurcsán Erika kuratóriumi elnök: körülbelül 70-80 db. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönöm szépen a tájékoztatást. Véleményem szerint szükség 
van a kalendáriumra. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

151/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 3.1. számú melléklete 1.2.2.1.1 
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iparűzési adóbevétel során 1.500.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Vecsés 
Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési Kalendárium 2015” 
megjelentetéséhez, amely összeggel 2015. február 15-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

a megállapodás aláírására: a döntést követő 3 napon belül; 
a rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2014. november 
havi ülése (2014. III. negyedévi módosítás) 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a DPMV Zrt. ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti szerződésének 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Öt év alatt járt le az 
ingyenes bérleti díj. A DPMV Zrt-vel egyeztetve a havi bérleti díj 654.050,- Ft összegben 
került meghatározásra. 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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

152/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú, 2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40. szám alatti, 2443 helyrajzi számon 
nyilvántartott 1.106 m² területű ingatlant, melyen 626,17 m² nagyságú ügyfélszolgálati 
irodakomplexum és telephely áll, bérbe adja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató 
Zrt. részére 5 éves bérleti időtartamra 2014. június 16-tól 2019. június 15-ig, a 
korábbi bérleti feltételekkel. 
A bérleti díjat havonta 515.000.-Ft + a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
 megfelelő mértékű ÁFA összegben határozza meg.  
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2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

bérleti szerződést a bérlővel kösse meg. 
 

Határidő: azonnal;  
a bérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A kormányzati funkció 
szétválása és jogszabályváltozások teszi szükségessé az alapító okiratok módosítását. 
Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

153/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Polgármesteri 

Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyó 181/2009. (VIII. 31.) határozat 1. pontját és az 
azt módosító 193/2011. (VII.26.), továbbá a 22/2013. (II.28.) határozatát visszavonja, 
és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező Vecsési Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát egységes szerkezetben. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat 
kiadásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

az Alapító Okirat kiadására: 2014. október 01.; 
a Magyar Államkincstárnak megküldésre: 2014. október 06. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

154/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falusi Nemzetiségi 
Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 181/2009. (VIII. 31.) határozat 7. 
pontjával jóváhagyott, és a 154/2011.(VI.28.) határozatával módosított Alapító 
Okiratát 2014. október 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 7. pontjával jóváhagyott, a 154/2011. (VI.28.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 154/2014. (IX.30.) határozattal, és egységes 
szerkezetben kiadja a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 
Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltak szerinti tartalommal. 
 

b) Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép:  
 
 „11. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 
       alapfokú oktatást megelőző nevelés”   
 

a. Az Alapító Okirat 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont 
lép: 

 
 „12.  A költségvetési szerv típusa:            óvoda” 

 
b. Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 13. pont 

lép: 
 

            „ 13.  A költségvetési szerv tevékenységei: 
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a) Főtevékenységének szakágazati 

megnevezése:            óvodai nevelés 
 
Szakágazat száma:           851 020 
 

b) Alaptevékenysége:          óvodai nevelés és ellátás, 
                    német nemzetiségi nevelés és 

ellátás, 
        a többi gyermekkel együtt 
nevelhető 
        sajátos nevelési igényű gyermekek 
        óvodai nevelése és ellátása, 
        óvodai intézményi étkeztetés 

   
    Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

   
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
 

c) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:  nincs” 
 
   e)     Az Alapító Okirat 14.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14.  pont lép: 

 
           „14.  A költségvetési szerv csoportjainak száma:  5 csoport 
                    Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:150 fő.” 
 
   f)    Az Alapító Okirat 15.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15.  pont lép: 

 
          „ 15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 403 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
    g)   Az Alapító Okirat 17.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 17.  pont lép: 
      
          „17.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

h) Az Alapító Okirat 20. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 20. pont lép: 
 

„20.  Záró rendelkezések: 
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 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2014. október 1.” 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
 
 

Határidő: azonnal;  
a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2014. október 1.; 
a Magyar Államkincstárnak megküldésre: 2014. október 6. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten Alapító Okiratának 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

155/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyország Óvoda – 
Lachenland Kindergarten 181/2009. (VIII. 31.) határozat 8. pontjával 
jóváhagyott, és a 153/2011.(VI.28.) határozatával módosított Alapító Okiratát 
2014. október 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
c) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 

lép: 
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„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 8. pontjával jóváhagyott, a 153/2011. (VI.28.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 155/2014. (IX.30.) határozattal, és egységes 
szerkezetben kiadja a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten Alapító 
Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti 
tartalommal. 
 

     b)    Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép:  
 
 „11. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 
       alapfokú oktatást megelőző nevelés”   
 

a. Az Alapító Okirat 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont 
lép: 

 
 „12.  A költségvetési szerv típusa:            óvoda” 

 
b. Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 13. pont 

lép: 
 

            „ 13.  A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

d) Főtevékenységének szakágazati 
megnevezése:            óvodai nevelés 
 
Szakágazat száma:           851 020 
 

e) Alaptevékenysége:          óvodai nevelés és ellátás, 
                    német nemzetiségi nevelés és 

ellátás, 
        a többi gyermekkel együtt 
nevelhető 
        sajátos nevelési igényű gyermekek 
        óvodai nevelése és ellátása, 
        óvodai intézményi étkeztetés 

   
    Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

   
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
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f) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:  nincs” 
 
   e)     Az Alapító Okirat 14.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14.  pont lép: 

 
           „14.  A költségvetési szerv csoportjainak száma:          4 csoport 
                    A székhelyen felvehető maximális gyermeklétszám:             90 fő 
                    A telephelyen felvehető maximális gyermeklétszám:            30 fő” 
 
   f)    Az Alapító Okirat 15.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15.  pont lép: 

 
          „ 15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 2379 hrsz. és a telephelyként működő 1471 hrsz. ingatlan a rajta 
található épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsési 
Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
    g)   Az Alapító Okirat 17.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 17.  pont lép: 
      
          „17.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

i) Az Alapító Okirat 20. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 20. pont lép: 
 

„20.  Záró rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2014. október 1.” 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
 

Határidő: azonnal;  
a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2014. október 1.; 
a Magyar Államkincstárnak megküldésre: 2014. október 6. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

156/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Óvoda 
181/2009. (VIII. 31.) határozat 9. pontjával jóváhagyott, és a 191/2011.(VII.26.) 
határozatával módosított Alapító Okiratát 2014. október 1. napjával az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
d) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2009. (VIII.31.) 
határozat 9. pontjával jóváhagyott, a 191/2011. (VII.26.) határozattal módosított 
Alapító Okiratot módosítja a 156/2014. (IX.30.) határozattal, és egységes 
szerkezetben kiadja a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti tartalommal. 
 

     b)    Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép:  
 
 „11. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 
       alapfokú oktatást megelőző nevelés”   
 

a. Az Alapító Okirat 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont 
lép: 

 
 „12.  A költségvetési szerv típusa:            óvoda” 

 
b. Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 13. pont 

lép: 
 
 

            „ 13.  A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

g) Főtevékenységének szakágazati 
megnevezése:            óvodai nevelés 
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Szakágazat száma:           851 020 
 

h) Alaptevékenysége:          óvodai nevelés és ellátás, 
        a többi gyermekkel együtt 
nevelhető 
        sajátos nevelési igényű gyermekek 
        óvodai nevelése és ellátása, 
        óvodai intézményi étkeztetés 

   
    Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

   
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
 

i) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:  nincs” 
 
   e)     Az Alapító Okirat 14.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14.  pont lép: 

 
           „14.  A költségvetési szerv csoportjainak száma:          7 csoport 
                    A székhelyen felvehető maximális gyermeklétszám:            120 fő 
                    A telephelyen felvehető maximális gyermeklétszám:            90 fő” 
 
   f)    Az Alapító Okirat 15.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15.  pont lép: 

 
          „ 15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 4663 hrsz. és a telephelyként működő 4672 hrsz. ingatlan a rajta 
található épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsési 
Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
    g)   Az Alapító Okirat 17.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 17.  pont lép: 
      
 
          „17.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

j) Az Alapító Okirat 20. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 20. pont lép: 
 
 

„20.  Záró rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
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 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2014. október 1.” 
 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2014. október 1.; 
a Magyar Államkincstárnak megküldésre: 2014. október 6. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 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. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

157/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 
41/2010. (II. 23.) határozattal jóváhagyott, és a 190/2011.(VII.26.) határozatával 
módosított Alapító Okiratát 2014. október 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
e) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2010. (II.23.) 
határozattal jóváhagyott, a 190/2011. (VII.26.) határozattal módosított Alapító 
Okiratot módosítja a 157/2014. (IX.30.) határozattal, és egységes szerkezetben 
kiadja a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a nevelési-oktatási 
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti tartalommal. 
 

     b)    Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép:  
 
 „11. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 
       alapfokú oktatást megelőző nevelés”   
 

c) Az Alapító Okirat 12. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 

 „12.  A költségvetési szerv típusa:            óvoda” 
 

d) Az Alapító Okirat 13. pontját visszavonja és a helyébe az alábbi 13. pont lép: 
 
 

            „ 13.  A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

j) Főtevékenységének szakágazati 
megnevezése:            óvodai nevelés 
 
Szakágazat száma:           851 020 
 

k) Alaptevékenysége:          óvodai nevelés és ellátás, 
        a többi gyermekkel együtt 
nevelhető 
        sajátos nevelési igényű gyermekek 
        óvodai nevelése és ellátása, 
        óvodai intézményi étkeztetés 

   
    Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

   
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
 

l) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:  nincs” 
 
   e)     Az Alapító Okirat 14.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14.  pont lép: 

 
           „14.  A költségvetési szerv csoportjainak száma:          9 csoport 
                    A székhelyen felvehető maximális gyermeklétszám:            210 fő 
                    A telephelyen felvehető maximális gyermeklétszám:             60 fő” 
 
   f)    Az Alapító Okirat 15.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15.  pont lép: 

 
          „ 15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 3431 hrsz. és a telephelyként működő 3432 hrsz. ingatlan a rajta 
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található épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsési 
Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
    g)   Az Alapító Okirat 17.  pontját visszavonja és helyébe az alábbi 17.  pont lép: 
      
          „17.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 
 

k) Az Alapító Okirat 20. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 20. pont lép: 
 
 

„20.  Záró rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2014. október 1.” 
 
 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2014. október 1.; 
a Magyar Államkincstárnak megküldésre: 2014. október 6. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Esélyegyenlőségi terveinek felülvizsgálatára 
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. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: jogszabályváltozás miatt kellett felülvizsgálni. Három 
esélyegyenlőségi dokumentációja volt eddig az önkormányzatnak, ebből kettőnél kell vissza 
vonni az erre vonatkozó Képviselő-testületi döntést és helyette egy újat, az egész településre 
kiterjedő esélyegyenlőségi tervet kell elfogadni. A harmadik esélyegyenlőségi 
dokumentációnk, ami a helyi esélyegyenlőségi program, változatlanul hatályban marad. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

158/2014. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§ (4) 
bekezdése alapján jóváhagyja 2014. október 1-jétől a Vecsési Esélyegyenlőségi 
Tervet. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Város Közoktatási 

Esélyegyenlőségi helyzete és terve című dokumentumot jóváhagyó 113/2007. (VI. 
28.) határozatát, továbbá a Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programját jóváhagyó 137/2008. (VII.22.) határozatát visszavonja. 
 

3. Felkéri a Polgármestert a Vecsési Esélyegyenlőségi Terv aláírására. 
 

Határidő: azonnal;  
a Vecsési Esélyegyenlőségi terv aláírására: 2014. október 1. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

159/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 
az önkormányzati fenntartású óvodák 2014/2015. nevelési évre vonatkozó 
munkaterveit. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a munkatervek véleményezéséről az óvodák vezetőinek 

kiértesítésére. 
 

Határidő: azonnal;  
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az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához 
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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez az összeg már 10 éve ennyi, ez központilag van meghatározva, 
vagy adhatunk többet is? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az önkormányzat adhat többet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

160/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához a következők szerint: 

 
- az „A” típusú pályázat esetében felsőoktatási tanulmányokat már folytató, 

illetve a 2014/2015. tanévben felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő hallgatók 
számára: 

 
10 fővel 3.000,- Ft/fő/hó x 10 hó összeggel, összesen 300.0000,- Ft-tal, azaz 
háromszázezer forinttal. 

 
- a „B” típusú pályázat esetén felsőoktatási tanulmányokat a 2015/2016-os 

tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára: 
 

2 fővel 2.500,- Ft/fő/hó x 5 hó összeggel, összesen 25.0000,- Ft-tal, azaz 
huszonötezer forinttal, 6 - azaz hat – egymást követő tanulmányi félévben. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által üzemeltett on-line adatbázisban rögzíti. 

 
3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2015. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
Határidő: - csatlakozási nyilatkozat aláírására: 2014. október 1. 

- a nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 
történő megküldésére: 2014. október 1. 

- az „A” és „B” típusú pályázat egyidejű kiírására: 2014. október 1. 
- pénzügyi fedezet biztosítására: a 2015. évi költségvetési rendelet 

megalkotása 
 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési Borbarátok Egyesülete” néven működő civil szervezet névhasználatának 
engedélyezésére 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

161/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a „Vecsési Borbarátok Egyesülete” néven működő civil szervezet 
elnevezésében használja Vecsés város nevét. 

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

Határidő: -azonnal; 
 tájékoztatásra: 2014. október 8. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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22. napirendi pont: 
Javaslat a 2014. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
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. 
 
dr. Fekete Károly Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: szeretném, ha a temető előtti vérjuhar sor bekerülne a programba, 
15 darab fa pótlására lenne szükség.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

162/2014. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évben 

is megszervezi az őszi faültetési akciót. 
 
2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 7. 1. számú melléklete, 3. 9 sorú 
Környezetvédelmi Keret előirányzat terhére, a 3. 9. 2 sorban, parlagfű elleni 
védekezésre előirányzott 2.000.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a facsemeték 
beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakosságnak az igényelt facsemeték darabjáért 

1.000 Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 
 
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az igénylést követő előzetes helyszíni 

ellenőrzésre a környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintézőt bízza meg. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről és a Képviselő-testület 
novemberi ülésére történő beterjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal; 
 a lakosság tájékoztatására 2014. október 24-ig; 

a facsemeték beszerzésére 2014. november 7-ig; 
a költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület 2014. 
novemberi üléséig 

 
Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
23. napirendi pont: 
Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB elnök és Czibolya Zoltán SB elnök 
 
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. Annak az iskolának az alapítványától 
érkezett a kérelem, ahová a vecsési sérült gyermekek járnak. A két vecsési gyermek nagyon 
ügyes sportoló, jövőre lenne Amerikában a verseny. A bizottság olyan határozatot hozott, 
hogy az egész összeget fizessük ki a két diáknak. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A támogatás mértékének megállapítását a 
bizottság a testületre bízta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 100-100 ezer forintot javasolok. 
 
Saska Istvánné képviselő: mivel fogyatékos gyerekekről van szó és mindkét gyerek vecsési, 
javaslom mindenképpen a 200-200 ezer forint támogatási összeget. 
 
Szabó Attila képviselő: 150-150 ezer forintot javasolnék. Ezt az összeget nem kell egy 
összegben odaadni. 
 
Saska Istvánné képviselő: ebben az esetben én is javaslom a 100-100 ezer forintos összeget és 
akkor jövőre is lehetne őket támogatni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Saska Istvánné képviselő asszony 
javaslatának elfogadását. 
 

163/2014. (IX.30.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft, azaz 

Kettőszázezer forint összeggel támogatja az Életjel Alapítványt a 2015. nyarán Los 
Angelesben megrendezésre kerülő Speciális Olimpiai Nyári Világjátékokon Mayer 
Barbara és Takács Máté vecsési tanulók részvételi költségeire. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.10.) rendeletének 3.1. sz. 
melléklet 1.2.2.1.1. Iparűzési adóbevétel sora terhére biztosítja. 

 
3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

Határidő: azonnal;  
az Életjel Alapítvány elnökének értesítése: a döntést követő 8 napon 
belül. 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
24. napirendi pont: 
Beszámoló a Sport Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

164/2014. (IX.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2014. évi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
25. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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 beszámoló elfogadását. 
 
 
 
 
 
 



36 
 

165/2014. (IX.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola működési 
költségeihez finanszírozás biztosítására 
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. 
 
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. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnök-helyettes: remélhetőleg rövid ideig van 
szükségünk az összegre, mivel a MÁK-tól néhány nappal később kapjuk a feladatalapú 
támogatást, mint ahogy az iskolában a fizetéseket ki kell fizetni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

166/2014. (IX.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola részére a szeptember havi bér és 
járulékfizetési költségeihez 24 200 e Ft átmeneti finanszírozási visszatérítendő 
támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.10.) 
önkormányzati rendelet 3.1. sz. melléklet 1.2.2.1.1. sora terhére az állami támogatás 
folyósításáig, mely folyósítás megtörténtét követően az NNÖK haladéktalanul 
visszautalja az önkormányzat számlájára az addig általuk felhasznált támogatási 
összeget. A 24 200 e Ft támogatási összegből 12 500 e Ft összeget a bérkifizetés napjáig a 
foglalkoztatottak részére átutalandó nettó bér és nettó jubileumi jutalom átutalásához, 
továbbá 11 700 e Ft összeget a bruttó járandóságokból levont és a munkáltatót terhelő 
járulékok kifizetésére, amennyiben a folyósítás a járulékfizetési kötelezettség 
esedékességének napjáig (október 13.) nem történik meg. 
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Határidő: azonnal;  
az NNÖK elnökének és az intézmény vezetőjének értesítésére: a döntést 
követő 5 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítása: a harmadik negyedévi beszámoló 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
27. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Oláh László képviselő: az önkormányzatnak van-e olyan előírt rendelkezése, hogy 
belterületen szükséges, kell-e vagy kötelező a járda? A Lőrinci út végén az ipari parkosodás 
következtében a Lőrinci út 128-tól a Richterig hiányzik a járda. Sokan járnak erre kerékpárral 
dolgozni. 
Van-e arra lehetőség a közmunka programon belül, hogy karbantartó brigádot állítanánk be a 
vízszikkasztó árkok takarítására. Nem minden ingatlantulajdonos tudja ellátni ezt a feladatát. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: nagyon rövid időre, 1-2 hónapra kapunk közmunkásokat, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja határozza meg, hogy kiket.  Nagyon kevesen 
vannak közülük, akik alkalmasak ilyen munkára.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az időseknél ez teljesen indokolt lenne, de vigyázni kell, mert a 
lakosok többsége ilyenkor elvárja, hogy ő előtte is kitakarítsuk. Ahol eddig is probléma volt, 
ott megcsináltuk. 
A járdával kapcsolatosan pedig csak a helyet kell biztosítani, legalább egy oldalt. 
 
28. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, hogy akinek közérdekű bejelentése van, 
tegye meg. 
 
Nincs közérdekű bejelentés. 
 
 
29. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: október 12-én választás, az eredmény három napon belül 
jogerős lesz, 15 napja van az új Képviselő-testületnek megalakulni, ami azt jelenti, hogy 
legkésőbb október 27 lehet az ülés időpontja.  Eddig az alakuló ülésen adta át a választási 
bizottság elnöke a megbízólevelet, az új választási eljárási törvény szerint ez külön lesz az 
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alakuló üléstől. Jogerőre emelkedik az eredmény és ekkortól három napja lesz a választási 
bizottságnak a megbízólevelet átadni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel ez a négyéves ciklus utolsó Képviselő-testületi ülése, ezért 
itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem képviselőtársaim, a külső 
bizottsági tagok, jegyző asszony és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak hatékony munkáját, 
mellyel nagyban hozzájárultak a város fejlődéséhez.  
 
Több napirendi pont nem lévén, az ülést bezárom. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


