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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 29/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. november 18-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh 
László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Szabó Attila, Várszegi Csaba képviselők, 
Szlahó Csaba polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Geiger 
Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály 
vezetője, Szilágyiné Bota Judit Adó Osztály vezetője, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal 
vezetője, Nagy László az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetője, Vadászi 
Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a megjelent intézményvezetőket, a 
járási hivatal vezetőjét, szakértő urakat, a kollégákat és a sajtó képviselőit.  
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki jelen van, 
így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Sport Bizottság tagjának megválasztására és a Pénzügyi Bizottság tagjairól szóló 
175/2014. (X.21.) határozat módosítása 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
 

177/2014. (XI.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket felveszi napirendjére: 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Sport Bizottság tagjának megválasztására és a Pénzügyi Bizottság tagjairól szóló 
175/2014. (X.21.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 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: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális 
alapszolgáltatásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi iparűzési adóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelte megalkotására az építményadóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az idegenforgalmi adóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



3 
 

9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a talajterhelési díjról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és 
alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Vecsési Városgondnok Kft. részére a hulladéklerakási járulék 
ellentételezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához és 
közgyógyellátás biztosításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet és önkormányzati terület biztosítására az ideiglenes jégpálya 
működtetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Taksony, Széchenyi u. 45/a szám alatti ingatlanon lévő műhelyépület bontásának 
végrehajtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. törzstőkéjének felemelésére és alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
és Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat Sport Bizottság tagjának megválasztására és a Pénzügyi Bizottság tagjairól szóló 
175/2014. (X.21.) határozat módosítása 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Kérdés 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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178/2014. (XI.18.) 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: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális 
alapszolgáltatásokról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi iparűzési adóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelte megalkotására az építményadóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az idegenforgalmi adóról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a talajterhelési díjról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pintér Ferenc RNÖK elnöke 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és 
alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető igazgató 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Vecsési Városgondnok Kft. részére a hulladéklerakási járulék 
ellentételezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető igazgató 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához és 
közgyógyellátás biztosításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet és önkormányzati terület biztosítására az ideiglenes jégpálya 
működtetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Taksony, Széchenyi u. 45/a szám alatti ingatlanon lévő műhelyépület bontásának 
végrehajtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. törzstőkéjének felemelésére és alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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20. napirendi pont: 
Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
és Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat Sport Bizottság tagjának megválasztására és a Pénzügyi Bizottság tagjairól szóló 
175/2014. (X.21.) határozat módosítására megválasztására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. napirendi pont: 
Kérdés 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
befejeződött, október közepére a fűtésrendszer is átadásra került. Utolsó lépésként a kazánok 
beüzemelése történt meg. A vállalkozó annak ellenére, hogy akkor még az állami támogatás 
részből egyetlen forintot sem kapott, teljesítette a határidőben vállalt feladatait. Azóta 
szerencsére ez a helyzet megváltozott, már csak a végszámla kiegyenlítése maradt hátra. 
Október 1-jén az új ravatalozó épülete átadásra került, azóta az ideiglenes ravatalozót el is 
bontottuk. A Mindenki keresztjének megáldására november 1-jén, Mindenszentek napján 
került sor. A Fő úton a Kölcsey és az Attila utca közötti járdaszakasz is elkészült. A P+R 
parkoló építése folyamatban van, a kivitelezési munkálatok várhatóan ezen a héten 
befejeződnek. A Szép utcai és a Zrínyi utcai parkolók megépítésével újabb előrelépést tettünk 
a Kertekaljai vasútállomás környékének rendezésében. Örvendetes tény, hogy a Toldy Ferenc 
és a Bajcsy Zsilinszky utcákban a bekötő vízvezetékek cseréje és az útpálya újjáépítése 
befejeződött. Lezárult az ÁROP önkormányzati szervezetfejlesztési pályázatunk. A szükséges 
adminisztrációs munkát elvégeztük, ennek keretén belül került sor két közvélemény-kutatásra 
is, valamint befejezésképpen két konferenciát is tartottunk Vecsésen a témában. Október 23-
án méltóképpen emlékeztünk meg a forradalom hőseire, nagyon színvonalas műsort 
láthattunk, ezúton köszönöm a Vecsési Színház társulatának a szép előadást. Átadom a szót 
dr. Fehér Edinának a Vecsési Járási Hivatal vezetőjének.  
 
dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője: nagyon szépen köszönöm a szót, sok 
szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Kettő dologról szeretnék beszámolni. Az egyik a 
kormányablak ügyfélfogadásának változásával kapcsolatos lenne, erről mindenkinek hoztam 
tájékoztató anyagot. Kérem a képviselők segítségét, hogy minél szélesebb körben 
tájékozódhassanak az ügyfelek, állampolgárok a kormányablak ügyfélfogadási rendjének 
változásáról. Első ránézésre az tűnik ki, hogy az ügyintézési lehetőség a korábbi 
ügyfélfogadási időhöz képest rövidül. Ez december 1-jétől lép életbe. Azt kell tudni a döntés 
hátteréről, hogy a kormányablakok a 2011. január 1-jei indulása óta mi naponta, óránként és 
ügyekre lebontva szolgáltattuk az adatokat a KIM részére, illetve most már a 
Miniszterelnökség részére tesszük ugyanezt. Most érkezett el úgy tűnik az az idő kormányzati 
szinten, amikor ezt az adatokat megfelelőképpen kiértékelték és levonták belőle a 
következtetés, miszerint az országos adatok azt mutatták, hogy este 18 és 20 óra között 1,2%-
a az ügyfeleknek volt az aki felkereste az ügyfélszolgálatokat. A nagyobb ügyféligény 
napközben áll fenn, ebből nekünk azt a következtetést kellett nagyon helyesen levonni és itt 
volt az ideje annak, hogy valóban a klasszikus törzsidőre koncentráljuk az erőforrásainkat. 
Rövidül az ügyintézési idő, de ebben az időben több ügyintéző fog az ügyfelek rendelkezésére 
állni, ami azt fogja jelenteni, hogy rövidülni fog a várakozási idő. Ez az ügyfélfogadási rend 
Pest megyére irányadó. Tehát hétfőn korai kezdéssel indul 7 órától 17 óráig, kedden 8 órától 
18 óráig, szerdán lesz a hosszú nap 8 órától 20 óráig, csütörtökön 8 órától 18 óráig, pénteken 
pedig 8 órától 16 óráig. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy bár csökken az ügyintézési 
idő, de a szolgáltatás minőségét próbáljuk javítani. Fontos célkitűzés volt már 2010-ben is, 
hogy olcsón, hatékonyan működtessük az államot, ha felesleges kapacitások állnak 
rendelkezésre az esti órákban munkaerő szempontjából, amely kihasználatlan az nem a 
hatékonyság, takarékosság felé vezet. Ez a kettős indoka volt az ügyfélfogadási idő 
változásának.  
A másik dolog, amiről szeretnék beszámolni az az, amit már biztosan mindenki tud, hogy 
megkezdte a működését az Államreform Bizottság. Erről egy kormányhatározat került 
elfogadásra november 4-én, ezzel folytatódik az a fajta irány, ami elindult a 2010-es 
ciklusban. A kormányhatározat több célt tűz ki maga elé, számunkra, ami fontos a szervezeti 
integráció tovább fog folytatódni. Várhatóan több terület fog bekerülni a kormányhivatal 
szervezetébe, illetve az ügyfelek irányába is tovább folytatódik az ügyfélközpontúság, az 
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ügyfelek terhét enyhíteni kívánó szolgáltató állam irányába vezető lépések megtétele. 
Részletesebben tudnak tájékozódni az 1602/2014. kormányhatározatban. Tehát a bizottság 
működik, különböző vitaanyagok vannak előtte. 
 
Szlahó Csaba polgármester: tudjuk milyen további hatásköröket fognak elvonni? 
 
dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője: kedden járt nálunk államtitkár úr, azt a 
legfrissebb tájékoztatást kaptuk tőle, minden konkrétum nélkül, hogy a jegyzői hatáskörökkel 
kapcsolatban is van egy vitaanyag a bizottság előtt, többek között az építéshatósági ügykört 
emelte ki államtitkár úr, illetve ami számomra is új területként hangzott el az az anyakönyvi 
terület, amit pedig már régóta hallani a szociális, gyám és a birtokvédelem. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy konkrétumok nélkül, konkrét határidők nélkül. Köszönöm szépen a 
figyelmet és jó tanácskozást kívánok. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a tájékoztatást. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

179/2014. (XI.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(11 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. 
 

180/2014. (XI.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Részletes, mindenre kiterjedő beszámoló. 
Minden évben emelkedik a kifőzött ételek száma, mindenki nagy megelégedésére és mindezt 
25 emberrel. Köszönjük szépen a munkájukat! 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

181/2014. (XI.18.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények 
Központi Konyhájának munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária 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: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

12/2014. (XI.21.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális 
alapszolgáltatásokról 
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. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

13/2014. (XI.21.) rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét a 
Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi iparűzési adóról 
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 rendelet elfogadását. 
 

14/2014. (XI.21.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét a 
helyi iparűzési adóról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelte megalkotására az építményadóról 
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. 
 
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. 
 

15/2014. (XI.21.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét az 
építményadóról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az idegenforgalmi adóról 
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 rendelet elfogadását. 
 

16/2014. (XI.21.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét az 
idegenforgalmi adóról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a talajterhelési díjról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 



13 
 

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 rendelet elfogadását. 
 

17/2014. (XI.21.) rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét a 
talajterhelési díjról. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
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. 
 
 

182/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 
Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 
szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg. 
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Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2014. november 30. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata valamint Vecsés Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
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. 
 

183/2014. (XI.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 
Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 
szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg. 

 
Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2014. november 30. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és 
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. 
 
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. 
 

184/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának a 
Károlyi Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1092 Budapest, Kinizsi u. 22. ; 
cégjegyzékszáma: 01-09-910214) választja meg, az alábbi feltételekkel: 
 

 a jogviszony kezdő napja: 2015. január 1.; 
 a megbízás 5(öt) évre szól; 
 a könyvvizsgálatot természetes személyként Károlyi Csaba könyvvizsgáló, 

adószakértő (kamarai eng. szám: 006099) látja el; 
 a megbízási díj: 60.000,- Ft+ÁFA/hó. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsési 

Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a C.C Audit Kft.-vel fennálló, 
jelenleg hatályos megbízási szerződést az abban foglalt felmondási idő 
figyelembevételével szüntesse meg, ezzel egyidejűleg gondoskodjon a Károlyi 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-vel a megbízási szerződés megkötéséről, a jelen 
határozat 1. pontjában foglalt feltételekkel.   

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

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

 
Határidő: azonnal;  

Tuba Zoltán ügyvezető értesítésére: 2014. november 21. 
korábbi megbízási szerződés felmondására és az új megbízási szerződés 
megkötésére: 2014. december 23. 
dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2014. november 21. 
az alapító okirat módosítására: 2014. december 23. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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13. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Vecsési Városgondnok Kft. részére a hulladéklerakási járulék 
ellentételezésére 
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. 
 
Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

185/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Városgondnok Non-profit Kft. részére 20 millió forint működési támogatást biztosít 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (V.30.) önkormányzati 
rendelete 15.2. számú melléklet 5. sora terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2014. évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület 
elé terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

az ügyvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: 2014. IV. negyedévi módosítás 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
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. 
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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. 
 
 

186/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján 
jóváhagyja a Vecsési Polgármesteri Hivatal határozat mellékletét képező Szervezeti 
és Működési Szabályzatát 2014. december 1-jei hatállyal, és ezzel egyidejűleg 
visszavonja a 46/2014. (III.25.) határozat 1. pontját. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat nevében 

történő aláírására. 
 

Határidő: azonnal;  
záradékolásra: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához és 
közgyógyellátás biztosításához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 500 csomagot rendeltünk meg, kérem a testület 
támogatását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

187/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3.2. melléklet 1.8.1. során lévő Általános 
tartalék előirányzat összegéből 3.000.000 Ft-ot biztosít az alábbiak szerint: 

 
- 2.000.000 Ft-ot karácsonyi csomag vásárlásra 
- 1.000.000 Ft-ot közgyógyellátásra. 

 



18 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

 
Határidő: azonnal;  

a költségvetési rendelet módosítására: a 2015. február havi ülés (IV. 
negyedévi módosítás) 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet és önkormányzati terület biztosítására az ideiglenes jégpálya 
működtetéséhez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Megkeresett minket egy 
vállalkozó, aki szeretne Vecsésen jégpályát építeni, anyagi támogatást és alkalmas helyet 
szeretne hozzá. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, 3,5 millió forint támogatási összeget javasol elfogadásra, valamint az alkalmas 
terület tekintetében további egyeztetéseket javasol a Vagyongazdálkodási Osztály 
közreműködésével. 
 
Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a Gazdasági Bizottsági döntéshez hasonlóan szintén támogatta a 3,5 millió 
forint összeget, valamint az alkalmas terület tekintetében is azt a döntést hozta, hogy további 
egyeztetések szükségesek. 
 
Tóth Judit képviselő: ha az illető vállalkozó és piaci alapon fogja működtetni, akkor miért 
adunk hozzá anyagi támogatást, elég lenne csak a tevékenység támogatása. 
 
Szabó Attila képviselő: az iskolai és óvodai csoportokat ingyenesen fogja fogadni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: bárhová nem tudja letenni, füves területen nem tudja felépíteni, a 
vállalkozó a 4-es mellé szerette volna. A szerződés úgy szeretnénk megkötni, hogy legalább 
három részletbe kapja meg ezt az összeget. Szavazásra teszem fel a bizottságok által javasolt 
határozati javaslat elfogadását. 
 

188/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, ideiglenes jégpálya és a 

jégpályát kiszolgáló létesítmények telepítése és üzemeltetése céljából alkalmas 
területen, az üzemeltetési költségekhez bruttó 3,5 millió Ft fedezetet biztosít a Toner 
Hungary Kft.  részére az 5/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 15.2. számú 
melléklet 5. sora terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
értesítse a Toner Hungary Kft. ügyvezetőjét és a Vagyongazdálkodási Osztály 
közreműködésével gondoskodjon alkalmas területek felajánlásáról, valamint a 
bérleti és üzemeltetési szerződés megkötéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; 
a bérleti és üzemeltetési szerződés megkötésére: a döntést követő 8 
napon belül; 
a rendelettervezet benyújtására: a költségvetési rendelet 2014. IV. 
negyedévi módosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Kortye Vilmos szeretne hozzászólni a napirendhez. Szavazásra 
teszem fel a hozzászólás elfogadását. 
 

189/2014. (XI.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kortye 
Vilmos hozzászóljon a napirendhez.  

 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Kortye Vilmos: Üllőn nagyon jó minőségű a jégpálya, a helyszínt úgy kell megválasztani, 
hogy minden pénteken disco van este 10 óráig. 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség 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 a 
Gazdasági Bizottság döntését ismerve, a módosítást javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti 
szerződésben feltételként szerepeljen, hogy a közjegyzők a vecsési irodában fogadott 
ügyfeleknek kiszállási díjat ne számítsanak fel.  
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Szabó Attila képviselő: ne felejtsük el, hogy ez egy vállalkozás, pénzt kereső vállalkozás, 
milyen jogon adjuk neki oda ingyen, ezzel nem értek egyet, nem javaslom az ingyenes 
bérbeadást.  
 
Alattyányi István képviselő: megteheti, hogy akkor nem fog Vecsésre jönni. 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő: a közjegyzőknek van egy bizonyos szolgáltatási 
terület kijelölve? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: igen, nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Az is 
küzdelem volt, hogy még egy közjegyző legyen és kijöjjenek Vecsésre. A helyiséget ők 
újíttatták fel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
 

190/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fő út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 
helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterületű előtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 
dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika monori közjegyzők részére térítésmentesen 
bérbeadásra kerüljenek 2015. január 1-től 2 éves időtartamra. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében a bérleti szerződést kösse meg, melyben feltételként 
szerepeljen, hogy a közjegyzők a vecsési irodában fogadott ügyfeleknek kiszállási díjat 
ne számítsanak fel, mivel a helyiségért bérleti díjat az Önkormányzat részére nem kell 
fizetniük. 

 
Határidő: azonnal;  

a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Taksony, Széchenyi u. 45/a szám alatti ingatlanon lévő műhelyépület bontásának 
végrehajtására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kijelölt hatóság 
vagyunk. 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.  
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: nekünk kellene megelőlegezni a bontás költségét, több millió 
forintot, ez egy műhelyépület. Legfelsőbb bírósági döntés van a bontásra. Taksony után 
kijelölt hatóság lettünk. Ajánlatokat kértünk a bontásra, hatalmas költség, a legolcsóbb ajánlat 
is 6 millió forint plusz ÁFA. Taksonyhoz fogunk fordulni, hogy előlegezze meg ezt a bontási 
költséget. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

191/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Taksony, 

Széchenyi u. 45/a szám alatti, 1177 hrsz-ú ingatlanon lévő műhelyépület észak-
nyugati toldalék részének bontására fedezetet az Önkormányzat költségvetésében 
nem tud biztosítani.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok megküldésével 
forduljon Taksony Nagyközség Önkormányzatához a bontási költség 
megelőlegezése érdekében. 

 
Határidő: azonnal;  

az árajánlatok megküldésére: 2014. december 15. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. 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. A dolgozók bérének a kifizetése miatt van 
szükség az emelésre.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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192/2014. (XI.18.) 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 6.000.000,- Ft összegű 
törzstőkéjét - 2014. december 1-jei hatállyal - 3.000.000,- Ft összegű pénzbeli betét 
szolgáltatásával 9.000.000,- Ft összegre emeli meg.  

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

emelés fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 
5/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 15.2 mellékletének 5. során biztosítja.  

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

emelés összegét, 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összeget 2014. november 30. 
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 Cégbírósághoz 
történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2014. november 21. 
a rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2014. IV. 
negyedévi módosításakor 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a VFC működési kiadásaihoz 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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi 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. 
 
Szabó Attila képviselő: miért indokolt a támogatás? 
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Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a VFC elnöke elküldte kérelmét, amit mindenki 
megkapott, ebben kifejtette hogyan áll a VFC anyagi háttere. Legfőbb támogató az 
önkormányzat, a VFC 9 millió forintot kért támogatásként. Ezt ketté bontanám, január 1-jéig 
kellene még 5 millió forint, ez a játékosok fizetését, a szakmai stáb költségét fedezné. Az 
átmeneti gazdálkodás idejére, amikor nincsen költségvetésünk, akkor március végéig kell 4 
millió forint. A felkészülés január elején kezdődik, a játékosoknak már februárban fizetni kell. 
Ebből tevődik össze a dolog, a bizottsági ülésen az a döntés született, hogy 5 millió forintot 
kap a VFC, ami elegendő januárig. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

193/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 
15.2. számú melléklet 5. sorának terhére a Vecsési Futball Club részére 5.000.000,- 
Ft összegű egyszeri támogatást nyújt működési költségekre, mely összeg öt havi 
egyenlő részletben kerülhet felhasználásra. 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 

megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 
 

2.A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 
Határidő: azonnal;  

az értesítés kiküldésére a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 
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. 
 
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. 
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194/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gondozási 

Központ részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2015. 01. 01-től a 
feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 14 fő, a Halmi Telepi Általános 
Iskola étkeztetési feladataira 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2015. 01. 
01-től, így az engedélyezett létszám 10 fő. 

 
2. A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a Gondozási Központ részére 1 900 e Ft, a Halmi 
Telepi Általános Iskola részére 1 650 e Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében. 

 
Határidő: azonnal;  

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
  
 
22. napirendi pont: 
Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
és Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

195/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott mértékig – 2014. november 19. napjától a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat – határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe 
foglalt, Szervezeti és Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 
46/2014. (III. 25.) határozat 11. pontját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának Önkormányzat nevében történő 
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aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének 
kiértesítésére. 

 
Határidő: azonnal;  

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2014. november 
30. 

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

196/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat – határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe 
foglalt, Szakmai Programját jóváhagyja 2014. november 20. napjával és ezzel 
egyidejűleg visszavonja a 77/2013. (IV. 23.) határozatát. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Programját az Önkormányzat nevében írja alá, valamint a 
dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjét értesítse. 

 
Határidő: azonnal;  

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2014. november 
30. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 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. Ezúton szeretném megköszönni a könyvtár 
vezetőjének és munkatársainak a munkáját. 
 
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. 
 

197/2014. (XI.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 
2013. munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja.  
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület nevében köszönjük a munkájukat és további 
jó munkát kívánunk. 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: Vecsés és Környéke Társulás, ami tavaly július 1-jétől 
működik a családsegítővel kapcsolatos ellátási feladatok, illetve a szenvedélybetegek 
ellátása tartozik ebbe a társulásba. A határozati javaslat arról szól, hogy ebben a társulásban 
az önkormányzatot Tábori Ferenc alpolgármester úr képviseli hasonlóan az előző évhez, 
illetve a szakmai oldalról pedig az intézményvezető asszonyt, Tárnokiné Törő Krisztinát 
javasolja a Képviselő-testület a munkacsoport tagjának. A társulás november 21-én fog ülni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

198/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzatát a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsában 2019. 
október 30-ig Tábori Ferenc alpolgármester úr képviselje szavazati joggal. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és 

Környéke Társulás Társulási Tanácsának tagjait a döntésről. 
 

Határidő: azonnal;  
tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül 
 

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

199/2014. (XI.18.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzatát a Vecsés és Környéke Társulás Munkacsoportjában 2019. október 
30-ig Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető képviselje szavazati joggal. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke 
Társulás Társulási Tanácsának tagjait a döntésről. 

 
Határidő: azonnal;  

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat Sport Bizottság tagjának megválasztására és a Pénzügyi Bizottság tagjairól szóló 
175/2014. (X.21.) határozat módosítása 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: egy tag kimaradt a Sport Bizottságból. A Pénzügyi Bizottságból 
Zoltán László visszakerülne a Sport Bizottságba, a Pénzügyi Bizottságba pedig ifj. Kortye 
Vilmost javasoljuk külsős bizottsági tagnak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

200/2014. (XI.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi 
Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 175/2014. (X.21.) határozatában a „Zoltán 
Lászlót” szövegrészt visszavonja, és ezzel egyidejűleg a Pénzügyi Bizottság tagjának ifj. 
Kortye Vilmost megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 

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

201/2014. (XI.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján 
a Sport Bizottság tagjának Zoltán Lászlót megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem ifj. Kortye Vilmos külsős bizottsági tagot, 
szíveskedjenek felállni az eskütételhez. 
 
Eskü. 
 
„Én …………. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Vecsés város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem, szíveskedjen aláírni az esküokmányt és átadni részemre. 
 
 
26. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Oláh László képviselő: a Budai Nagy Antal utcából kerestek meg lakosok, azzal 
kapcsolatosan, hogy van-e mód arra, hogy folytassák a mély árkok rekonstrukcióját, 
felújítását, mert egy darabig le van betonozva az alja, utána pedig már nincsen. Múltkor 
mélyítették, pangó víz alakult ki az árokban, ezáltal a pincékbe megjelenik a talajvíz. 
Keressük folyamatosan azt a lehetőséget, hogy a Lőrinci út - Lincoln út kereszteződését 
átalakítsuk körforgalommá, mert havi rendszerességgel van ott baleset.  
A nagyállomásnál kialakított kerékpár tárolónál van-e lehetőség arra, hogy egy bekerített, 
akár őrzött parkoló lehetőséget is kialakítsunk, mert rengeteg kerékpárt hagynak ott és sok a 
lopás.  
 
Tóth Judit képviselő: kisállomásnál valamikor elbontották a padokat baleset miatt, azóta nem 
állították vissza, sok lakos jelezte, hogy szükség lenne a padokra. Tudom, hogy MÁV 
hatáskör, de valamilyen módon jelezni kellene feléjük ezt a problémát. 
 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, hogy akinek közérdekű bejelentése van, 
tegye meg. 
 
Oláh László képviselő: december 6-án kerül megrendezésre a szokásos Mikulás napi 
felvonulás. Mindenkit szeretettel várunk.  
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Szlahó Csaba polgármester: Joulopukki 2014. december 1-jén  érkezik a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérre. Vecsésen a Bálint Ágnes Óvodások fognak vele találkozni. 
 
Pável Béla szakértő: idén is megrendezésre kerül a Mindenki karácsonya december 21-én. 
Állatsimogató is lesz 13 órától, 16 órakor kezdődik a műsor. 
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés december 16-án lesz 17 órakor. 
December 20-án, 17 órakor közmeghallgatást tart a Képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


