
1 

 

Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 3/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. február 24-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh 

László, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, 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, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Tárnokiné Törő Krisztina 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde 

vezetője, Pereginé V. Terézia Gondozási Központ vezetője, Nagy László Központi Konyha 

vezetője, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezető igazgatója, Harazin István 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Gerencsér Balázs a 

SZIGÜ-INRI Kft. képviseletében, Dudás Lajos a DPMV Zrt. képviseletében, dr. Fehér Edina 

Vecsési Járási Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a megjelent intézményvezetőket, a 

gazdasági társaságok vezetőit, a járási hivatal vezetőjét, szakértő urakat, a hivatali 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. Saska Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy betegség 

miatt nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

20/2015. (II.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 

előterjesztést felveszi napirendjére: 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 

18/2006. (IX.28.) rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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 …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.01.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a települési támogatásokról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

11. napirendi pont: 

Javaslat az állami tulajdonban lévő használaton kívüli Vecsés, Tarnóczai u. 12. sz. alatti 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

13. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

14. napirendi pont: 

Javaslat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak létszámának emelésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

15. napirendi pont: 

Vecsés Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Tóth Judit képviselő 
 

16. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatának módosítására a Fő u. – Rózsa u. - Ecseri u. 

- Tó u. - Malom u. - Üllői u. és Fő u. - Telepi u. - Ady Endre u. - József u. által határolt 

tömbökre vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

20. napirendi pont: 

Kérdés 
 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
 

 

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

 

 

21/2015. (II.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 
1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.01.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a települési támogatásokról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az állami tulajdonban lévő használaton kívüli Vecsés, Tarnóczai u. 12. sz. alatti 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak létszámának emelésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Vecsés Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Tóth Judit képviselő 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatának módosítására a Fő u. – Rózsa u. - Ecseri u. 

- Tó u. - Malom u. - Üllői u. és Fő u. - Telepi u. - Ady Endre u. - József u. által határolt 

tömbökre vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. 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: rendezvényeink közül szeretném kiemelni a február 6-án lezajlott 

Kazinczy szép beszéd versenyt, amely a Halmy iskolában került megrendezésre a vecsési és a 

monori járás iskolái számára a KLIK és az Önkormányzat szervezésében. Február 7-én volt a 

31. Svábbál. Február 21-én a II. Böllérfesztivál is lezajlott. A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat február 15-én tartotta hagyományos Rétesevés elnevezésű rendezvényét. 

Események közül szeretném megemlíteni, hogy a múlt héten, február 19-én 13 órakor a Pest 

Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán megbeszélést tartott a KLIK, az NNÖK és a 

városi Önkormányzat a Grassalkovich iskola beiskolázási körzetével kapcsolatosan. 

Megnyugtató megegyezés született arról, hogy bár az egész város körzete az iskolának, az 

iskolához közelebbi körzetekből azokat a gyerekeket előnyben részesítik, akik vállalják a 

nemzetiségi képzést. 

A 0202-es út megépítéséhez igyekszünk minden kapcsolatot és támogatót megszerezni. A 

múlt hét és a hét folyamán Tábori Ferenc, alpolgármester úr és Alattyányi István, Gazdasági 

Bizottság elnöke bent jártak a Pest Megyei Közgyűlés elnökénél, Szabó Istvánnál és a Magyar 

Közútkezelő Pest Megyei Igazgatóságának vezetőjénél, Magyari Lászlónál. Mindkét helyről 

írásos támogató levelet kaptunk.  

Januártól új kapitány irányítja a Monori Rendőrkapitányság munkáját Baár Pál ezredes úr 

személyében. Szmodics Róbert korábbi kapitány áthelyezését kérte és a BRFK-ra került. 

Pályázataink közül most a „Vecsés hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című 

pályázatunk belső tartalmán dolgozunk, próbáljuk úgy igazítani, hogy az a város számára 

minél praktikusabb és hasznosabb legyen. Ennyit szerettem volna elmondani, kérdezem, hogy 

kinek van kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: holnap, február 25-én lesz a Kommunizmus áldozatainak 

emléknapja, megkérek mindenkit, néma felállással emlékezzünk meg az áldozatokról.  

 

Tábori Ferenc alpolgármester: köszönöm. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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22/2015. (II.24.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

23/2015. (II.24.) 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 …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.01.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került a könyvvizsgálói 

véleménnyel együtt. 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: a könyvvizsgálói vélemény szerint a rendelet-tervezet a 

jogszabályi előírásoknak megfelel és így rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte. Szavazásra 

teszem fel a rendelet elfogadását. 
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1/2015. (II.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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. 

 

2/2015. (II.26.) rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét Vecsés 

Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a települési támogatásokról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

március 1-jétől átalakul a szociális rendszer, megszűnik a lakásfenntartási támogatás és a 
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méltányossági közgyógyellátás, ehelyett lesz egy rendszeres települési támogatás, ezen belül 

is lesz egy lakhatási támogatás és egy rendszeres gyógyszerellátáshoz támogatás. Az 

előterjesztés „A” és „B” verziót tartalmaz, a bizottság a „B” verziót támogatta, ahol 4.000,- Ft 

támogatási összeget határozott meg, ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja szintén a „B” változatot a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását a „B” 

változat összegeivel. 

 

3/2015. (II.26.) rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét a 

települési támogatásokról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a költségvetésbe be kell tervezzük ezt a 14 millió forintot, amit 

külön határozatban kell elfogadnunk. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

24/2015. (II.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, 

hogy a rendszeres települési támogatásra 14.000 e Ft összeget biztosít az önkormányzat 

2015. évi költségvetési rendeletében. 

 

Határidő: azonnal,  

az összeg tervezésére: a költségvetési rendelet megalkotása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Új jogszabályok 

kerültek bevezetésre, melynek értelmében a konyha is új elvárásoknak kell megfeleljen, ezért 
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is volt szükséges a térítési díjak felülvizsgálata. Elsősorban a vendég ebédek árát emeltük, sok 

esetben maradt a helyi norma, az óvodásoknál, illetve az iskolásoknál. Új elem is bekerült, ez 

a középiskolások étkezési díjának meghatározása. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 

ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

4/2015. (II.26.) rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi 

szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 

rendeletének módosításáról 

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. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: vecsési telephelyű cégnek próbálunk segíteni azzal, hogy a 

beépíthetőség mértékét emeljük 30%-ról 35%-ra, ennek a költségeit a cég fizette. Szavazásra 

teszem fel a rendelet elfogadását. 
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5/2015. (II.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét Vecsés 

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

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

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. 

 

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

 

 

25/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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26/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési 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. 

 

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. 

 

 

27/2015. (II.24.) határozat 

 

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

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának I.2.3. számú pontja 2015. február 

25. napján hatályát veszti. 

 

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

határozat mellékletét képező, 2015. évre vonatkozó összesített Közbeszerzési Tervet 

jóváhagyja.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások 

átvezetéséről, valamint a módosított Közbeszerzési Szabályzatnak az Önkormányzat 

honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről.  

 

Határidő: azonnal;  

a szabályzat módosítására és közzétételére: 2015. február 27. 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

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

Javaslat az állami tulajdonban lévő használaton kívüli Vecsés, Tarnóczai u. 12. sz. alatti 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az eljárást a 

Vagyongazdálkodási Osztály már elindította. Egy elhanyagolt épületről van szó, amit 

szociális célra lehet felhasználni. 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. 

 

 

28/2015. (II.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.- nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 

lévő, természetben a 2220 Vecsés, Tarnóczai u. 12. sz. alatt található, 3009 helyrajzi 

számú, kivett lakóház és udvar megnevezésű 542 m ² területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott lakás- és 

helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a 

szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja 

felhasználni.        

 

3. Vecsés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2220 Vecsés, Tarnóczai 

u. 12. szám, 3009 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2220 Vecsés, Tarnóczai 

u. 12. szám alatti, 3009 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 Határidő: azonnal; 

a jognyilatkozatok megtételére: az értesítésben meghatározott 

határidőig 

 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

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. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

29/2015. (II.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki 

a határozat melléklete szerinti felhívásokkal az alábbi intézmények vezetői állásának 

betöltésére: 

 

 Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Wetschesch 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gondozási Központ 

 Oktatási Intézmények Központi Konyhája 

 Róder Imre Városi Könyvtár 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlönyökben, 

a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Önkormányzat internetes 

oldalán, valamint a Vecsési Tájékoztatóban történő megjelentetéséről. 

 



15 

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmények vezetői. 

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

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. 

 

Tóth Judit képviselő: nemmel szavaztam a bizottsági ülésen, azért mert nem tartom ezt 

ésszerűnek, polgármester úr akkor megy el szabadságra, amikor akar. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény írja elő, hogy 

február végéig el kell fogadni a polgármester szabadságának ütemezését. 

 

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

  

 

30/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - úgy dönt, 

hogy a polgármester 2015. évre vonatkozó szabadságának ütemezését a melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

a nyilvántartás vezetéséért: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 



16 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak létszámának emelésére 

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 a 

felemelt létszámmal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, bár tudjuk, hogy ez még 

mindig töredéke annak, amire igény lenne.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Kormányhivatal kérése volt, az új működési engedélyhez 

kell. Tavaly év végén hagyta jóvá a Képviselő-testület, hogy plusz egy fővel megemeli a 

Gondozási Központ állományát. Benyújtottuk a Kormányhivatalhoz a működési engedély 

iránti kérelmet, 3 hónap után ezzel a hiánypótlással fordultak hozzánk. Tehát még mindig nem 

él az egy plusz létszám, testületi döntés kell az ellátottakról is. Tegnap kaptuk meg a 

tájékoztatást erre vonatkozóan, ezért a Szociális Bizottság már nem tudta tárgyalni.  

 

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

 

 

31/2015. (II.24.) határozat 

 

 

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

fenntartott Gondozási Központ keretében biztosított házi segítségnyújtásban 

részesülők ellátotti létszámát a jelenlegi 36 főről 45 főre kívánja megemelni. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Pest 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát és a Gondozási Központ 

vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal, 

értesítésre: 2015. február 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Vecsés Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Tóth Judit képviselő 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Tóth Judit képviselő: a benyújtott előterjesztés az Együtt Pártnak a vállalása. Az 

önkormányzati választások előtt vállaltuk, hogy a bejutott képviselők ezt benyújtják a 

településen. Itt lehetnek kifogások, de ami a Pénzügyi Bizottsági ülésen hangzott el, azzal 

nem tudok egyetérteni. Jegyző asszony és polgármester úr részéről elhangzott, hogy ezek 

nagy részét már teljesítettük és a törvényi előírásoknak eleget teszünk, ezt elfogadom, viszont 

ez kicsit ennek a kiterjesztése, hogy ezeket az adatokat a lakosság a honlapon is láthassa, 

könnyebben, kezelhetőbben. Véleményem szerint nem ártana megfontolni, hogy ezen 

változtassunk és nem egy az egyben elutasítani az előterjesztést, hanem esetleg javítani más 

módon és visszatérni rá. Én a párt felé továbbítom a döntést, és szeretném majd elkérni mind 

a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket, mind pedig a testületi ülésről készült 

jegyzőkönyvet. 

 

Oláh László képviselő: én annyit javasolnék a képviselő asszonynak, hogy ami már működik, 

azt módosítsa az előterjesztésben, és arra irányuljon a beadvány, ami még nincs, vagy nem jól 

működik a véleménye szerint és akkor azokról tárgyalunk újra.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a bizottsági üléseken elhangzottak szerint kicsit túlbiztosítottnak 

ítélték meg ezt. Vannak hatályos törvények, jogszabályok, azokat kell betartani. Egy-egy 

közbeszerzés vagy egy-egy fontosabb döntés esetében nálunk elég kielégítő a tájékoztatás, 

minden esetben alkalmazunk szakértőket, szakembereket, belső ellenőrt, mert kötelező, ezt 

tovább bonyolítani nem kellene. Ez volt a többség véleménye a bizottsági üléseken. Ha más 

hozzászólás, kérdés nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

32/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

rendeletet alkotni az Önkormányzat gazdálkodásának átláthatósági szabályairól. 

 

 

(1 igen szavazat, 7 nem szavazat, 2 tartózkodás) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város helyi építési szabályzatának módosítására a Fő u. – Rózsa u. - Ecseri u. 

- Tó u. - Malom u. - Üllői u. és Fő u. - Telepi u. - Ady Endre u. - József u. által határolt 

tömbökre vonatkozóan 

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. 

 

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. 

 

 

33/2015. (II.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vecsés város hatályos 

településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséről az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület előzetesen támogatja, hogy a Fő u. – Rózsa u. - Ecseri u. - Tó u. - 

Malom u. - Üllői u. és a Fő u. - Telepi u. - Ady Endre u. - József u.  által határolt 

tömbökre vonatkozó, a „telek zöldfelületként fenntartandó része” megnevezésű 

jelölés és az erre vonatkozó előírások törölve legyenek a helyi építési előírásokból és a 

szabályozási tervekből, azzal a kikötéssel, hogy lakóépület csak az utcafronttól 

számított legfeljebb 40 m-es  telekmélységig legyen elhelyezhető, gazdasági funkciójú 

épület viszont - az egyéb építési övezeti jellemzők megtartása mellett - akár a 

hátsókerti építési határvonalig építhető legyen. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a város 

településrendezési terveinek folyamatban lévő felülvizsgálata az 1. pontnak 

megfelelően történjen. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került a kiegészítéssel együtt. 

Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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34/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: kiegészítést is tárgyalta a Gazdasági Bizottság, felkérem a 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a kiegészítést 

és a szerződés meghosszabbítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az üzemeltető saját költségén a szolgálati lakást felújította, ezért 

jogos a kérése a szerződés meghosszabbítására vonatkozóan. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

35/2015. (II.24.) határozat 

 

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

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 39. § (2) e) pontja alapján a 189/2011. 

(VII.26.) határozat alapján meghosszabbított 2012. január 1. napján kezdődő, 2016. 

december 31. napján lejáró kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2018. december 31. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását az 

Önkormányzat nevében írja alá. 

Határidő: azonnal; 

a szerződés módosítás megkötésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, nagyon 

alapos, precíz beszámoló, itt szeretném megköszönni a bizottság és a testület nevében a 

Gondozási Központ munkáját. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-

testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

36/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, 

szintén pontos, precíz beszámoló, köszönjük a szolgálat áldozatos, egész éves munkáját. A 

bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

37/2015. (II.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek a kérdés napirenden belül hozzászólása van, tegye meg. 

 

Nincs. 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: március 7-én lesz a XI. Vecsési Borverseny, amire szeretettel 

meghívok mindenkit. 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. Rendkívüli ülést kell tartsunk a 

költségvetés elfogadásával kapcsolatosan.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a legkorábbi időpont várhatóan március 5. csütörtök, 16 óra 

lenne, a bizottsági ülések szintén ezen a napon tartandóak, illetve még március 10., kedd. 

Soron következő rendes testületi ülés március 24.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


