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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 1/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. január 27-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, 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, Halápiné 

Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Práczki Péter Vecsés Városközpont-fejlesztő 

Non-profit Kft. szakmai menedzser, Kortye Vilmos Williams TV tulajdonosa, Szappanos 

Krisztina Williams TV főszerkesztője, Pap Bernadett Kolping Támogató Szolgálat vezetője, 

Kis Judit Kormányablak 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 10 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Dr. Lugosi Mária képviselő asszony betegség miatt nem 

tudott megjelenni, ezúton is jobbulást kívánunk neki. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

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 az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. Alapító Okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és 

Alapító Okiratának módosításáról szóló 184/2014. (XI.18.) határozat visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének 

módosításáról szóló egyeztetési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2014. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 

Kérdés 
 

11. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

12. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

1/2015. (I.27.) 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 az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. Alapító Okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és 

Alapító Okiratának módosításáról szóló 184/2014. (XI.18.) határozat visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének 

módosításáról szóló egyeztetési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2014. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Kérdés 

 

11. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

12. 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: a HULEJAF-2013-0014 azonosító számú „Hulladékszállító 

gépjármű beszerzése” című pályázat keretében 2015. január 20-án átadásra került a Vecsési 

Városgondnok Kft. részére a Mercedes Benz AROCS 18241 4x2 típusú hulladékszállító 

gépjármű, melyet a SERES Gépipari Kft. készített. A gépjármű 45.439.375 Ft-ba került, ebből 
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a Földművelésügyi Minisztérium 41.729.660 Ft támogatást biztosított. 2014. december 31-én 

9 óra 27 perckor értesített a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hogy a KEOP 1.1.1/C/13-

2013-0024 jelű „Vecsés hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázaton 

166.385.901 Ft támogatást nyertük. A 2013 évben benyújtott pályázatunk összes beruházási 

költsége nettó 175.143.054 Ft, melyből 8.757.153 Ft az önrész, de 47.288.625 Ft ÁFA-t meg 

kell finanszírozni. A projekt keretében 2 db hulladékszállító, 1 db aprítógép és 1 db szelektív 

hulladék bálázó, informatikai fejlesztés és 4 fajta gyűjtő edény beszerzése szerepel, valamint a 

lebonyolítási (pl. közbeszerzés, nyilvánosság, menedzsment) költségek. Ebben a hónapban 

kell megküldenünk a Támogatási Szerződéshez szükséges anyagokat. A Támogatási 

Szerződés megkötése várhatóan februárban történik. Ezzel párhuzamosan már előkészítés 

alatt vannak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok.  

2014. december 31-én zárult a Közép-európai Program keretében lezajlott nemzetközi 

pályázat az airLED. A projektről részletesebb beszámolót tart Práczki Péter szakmai 

menedzser. 

December 21-én került megrendezésre a Mindenki Karácsonya ünnepség, Pável Béla 

szervező munkáját ezúton is köszönjük.  December 20-án tartotta a Vecsési Hagyományőrző 

Zeneegyesület karácsonyi koncertjét, mely mindig nagy sikerrel kerül megrendezésre. Január 

17-én nagyon jó hangulatban zajlott a Bálint Ágnes Kulturális Központban a Városi bál. 

Január 24-én egy szép előadás keretében ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 

Január elején levelet fogalmaztunk meg Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 

részére, melyben kértük az M4 bevezető szakasza díjkötelessé tételének felülvizsgálatát.  

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

2/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem Práczki Péter szakmai menedzser urat, tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Práczki Péter szakmai menedzser: két évvel ezelőtt ért véget a RETS program, úgy gondolom 

nagyon tartalmas és nagyon fontos fejezete volt nemcsak az európai programnak, hanem 

Vecsés város szempontjából is. Kiosztottam a képviselőknek egy kis fényképes összefoglalót 

mindkét projekttel kapcsolatosan. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt 

vettek a programban. Két éve kezdődött el az airLED projekt, melynek célja volt a 

repülőterek gazdasági fejlesztőerejének hatékonyabbá tétele. Ennek keretében lehetőséget 

kaptunk egy integrált térségfejlesztési terv elkészítésére. Erről is osztottam ki tájékoztató 

anyagot a képviselőknek. Ez a két EU-s projekt más projekteket is generált. Nagy örömömre 

szolgált, hogy a XVIII. kerületi önkormányzat meghívott, hogy egy másik Európai Uniós 

projektben vegyek részt. Ez a GeoSEE projekt, amely a geotermikus energia fejlesztését, 

felhasználását célozta meg. Tavaly áprilisban 270 fős konferenciát tartottunk Vecsésen a 

témával kapcsolatosan. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a két önkormányzat között egy 

nagyon jó kapcsolat alakult ki, csak így lehet előre lépni a jövőben.  
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A magam részéről picit elbúcsúzom az Önkormányzattól. Bízom benne, hogy hamarosan 

elindul a RETS 2 program. Szeretném megköszönni Harazin Istvánnak a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatójának a segítségét, jegyző 

asszonynak a sok adminisztratív munkáját és polgármester úr bizalmát.  

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen Práczki Péternek a munkáját. Tudni kell azt is, 

hogy készült egy geotermikus tanulmány, mely későbbi beruházásokhoz felhasználható. 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

3/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

4/2015. (I.27.) normatív határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2015. évben a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten és a Bálint Ágnes 

Óvoda nyári bezárása 2015. június 29-től július 24-ig, a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 

Dorfkindergarten Wetschesch és a Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2015. július 

27-től augusztus 21-ig tart. 
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2. 2015. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2015. július 27-től augusztus 21-

ig tart. 

 

Határidő: azonnal,  

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 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 az I. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

5/2015. (I.27.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbíróságának Cg. 13-09-130459/26. sorszámú végzésében foglaltak 

alapján – elhatározza a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. 

közhasznú jogállás nélküli nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködését 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény 9/F. § (1)-(3) bekezdései, valamint 57/A. §-a értelmében.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá elhatározza a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft.-nek a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban való 

továbbműködését, amelyre tekintettel a társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit 

az idézett jogszabályoknak megfelelően módosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. alapító okiratának ügyvéd általi 

módosításáról és annak cégbírósági bejegyeztetéséről. 
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Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

6/2015. (I.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. § (4) bekezdése, valamint a 3:198. 

§ (1) és (2) bekezdése alapján a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit 

Kft. jelenleg 500.000,- Ft összegű törzstőkéjét – 2015. január 27-i hatállyal - 

2.500.000,- Ft összegű pénzbeli betét szolgáltatásával 3.000.000,- Ft összegre emeli 

meg.  

 

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

emelés fedezetét Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 

átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletében 

biztosítja.  

 

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

emelés összegét, 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint összeget 2015. 

január 29. 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: 2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a III. határozati javaslat elfogadását. 
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7/2015. (I.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 224/2014. 

(XII.16.) számú határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg 2015. január 27. napjától 

2019. december 31. napjáig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának Ormai Józsefet választja meg. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításáról és Cégbíróságoz 

történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a IV. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

8/2015. (I.27.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225/2014. 

(XII.16.) számú határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg 2015. január 27. napjától 

2019. december 31. napjáig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának dr. Horváth Jánost választja meg. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításáról és Cégbíróságoz 

történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az V. határozati javaslat elfogadását. 
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9/2015. (I.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 226/2014. 

(XII.16.) számú határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg 2015. január 27. napjától 

2019. december 31. napjáig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának Mucska Zsoltot választja meg. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításáról és Cégbíróságoz 

történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az VI. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

10/2015. (I.27.) 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 Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. állandó 

könyvvizsgálójának a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg, az alábbi 

feltételekkel:  

 

 a jogviszony kezdő napja: 2015. január 27.; 

 a jogviszony határozott időre, 2015. május 31. napjáig szól; 

 a könyvvizsgálatot természetes személyként dr. Tasnádi Márta Éva látja el. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, miszerint a 

2014. július 23-ig megbízatással rendelkező C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. és a 

könyvvizsgálatot természetes személyként ellátó dr. Tasnádi Márta Éva 

megbízatásuk lejárta után végzett tevékenységét helyénvalónak tekinti és azt 

elfogadja.  

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 

megbízási szerződés megkötéséről a C.C. Audit Kft.-vel jelen határozat 1. pontjában 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításáról és Cégbírósághoz 

történő benyújtásáról. 

 
Határidő: azonnal;  

Harazin István ügyvezető és dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 

2015. január 28.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2015. február 5. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és 

Alapító Okiratának módosításáról szóló 184/2014. (XI.18.) határozat visszavonására 

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. 

 

 

11/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról szóló 184/2014. (XI.18.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal,  

Tuba Zoltán ügyvezető értesítésére: 2015. január 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

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. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 7 millió forint önrészt kell beállítanunk erre a költségvetésben. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

12/2015. (I.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Vecsési Futball Club által a 2014/2015. bajnoki évadra a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján 

sportcélú tárgyi eszközbeszerzésre benyújtott és az MLSZ által pozitívan elbírált 

23.363.631 Ft összegű támogatási igényéhez szükséges 7.009.089 Ft saját erő forrását 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a VFC elnökét értesítse 

döntéséről. 

 

Határidő: azonnal,  

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének 

módosításáról szóló egyeztetési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi 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. 

 

 

13/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat 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.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 

rendeletének (továbbiakban: VÉSZ) módosítására vonatkozó véleményezési eljárás 

során beérkezett véleményeket megismerve, az azokban foglaltakat tudomásul vette 

és elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről,  

b) a VÉSZ-módosítás lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése 

és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételéről, valamint 

c) a VÉSZ-módosítás Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza 

megkezdéséről. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2014. évi szakmai beszámolójának 

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. Nagyon részletes beszámoló volt. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a mindenre kiterjedő beszámolót, kérdezem Szappanos 

Krisztina főszerkesztő asszonyt, kívánja kiegészíteni a beszámolót.  

 

Szappanos Krisztina Williams TV főszerkesztő: köszönöm szépen az együttműködést, 

eseménydús volt az elmúlt év. Továbbra is sikeres időszakot kívánok. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a Williams TV munkáját. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

14/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagyon alapos munkát végeztek és szüksége 

van a városnak a Kolping Támogató Szolgálat munkájára. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Pap Bernadett intézményvezető asszonyt, kívánja 

kiegészíteni a beszámolót? 

 

Pap Bernadett Kolping Támogató Szolgálat vezetője: köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a szolgálat munkáját. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

15/2015. (I.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat - 

Vecsés 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: egy kutyatulajdonos keresett meg azzal, hogy a tudomására jutott, 

hogy kötelező bejelentési feladatuk van, próbált utána nézni pontosan a határidőnek is, de 

nem talált tájékoztatást erre vonatkozóan. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: megjelent a Vecsési Tájékoztatóban is és a honlapunkon is fent 

van a tájékoztató és az űrlap. A hivatal portáján is át tudja venni a kitöltendő nyomtatványt. 

 

Oláh László képviselő: a Halmy téren a Tündérkert Óvoda tagóvodájának az épülete előtt 

fekvőrendőrt helyeztek ki. Annak idején, amikor ez elkészült jeleztem, hogy két oldalra 

szükséges lenne oszlopokat kihelyezni, hogy ne tudják kikerülni. Sajnos, azóta sem került erre 

sor, ismételten szeretném kérni.  

Szintén lakossági kérés, hogy a Dózsa György útnál a 80-82-es szakasznál hibás az utcatábla, 

csak 80-80. van kiírva. Több esetben nem találta a mentő a 82-es számot. Kérjük a tábla 

cseréjét.  

Szintén a Dózsa György úton a sorompónál lévő zöldséges előtti zebrához szeretnénk, ha a 

megállást tiltó sárga vonal kerülne felfestésre. Balesetveszélyes a zebra, mert sokszor olyan 

tömören állnak meg, hogy nem veszik észre az áthaladó gyalogosokat. Nemrég ütöttek el egy 

hölgyet ezen a zebrán. 

 

11. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Nincs. 

 

12. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: jövő héten, február 3-án, 16 órakor költségvetési 

munkaértekezletet tartunk.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő Képviselő-testületi ülés február 24-én lesz. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


