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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 5/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. március 24-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, 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, Berényi 

Mária főépítész, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi 

Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Halápiné Borbás 

Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője, dr. Szarvas Tibor 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, Kristóf Sándor tű. őrnagy, Monor 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, szakértő urakat, az 

intézményvezetőket, Kristóf Sándor tű. őrnagyot, a hivatali kollégákat és a sajtó képviselőit.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 11 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Vecsési 0174/101 hrsz-ú ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

40/2015. (III.24.) határozat 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat a vecsési 0174/101 hrsz-ú ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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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 a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

7. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának (2014-2028) 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára Vecsés város 

településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges módosításával összefüggésben 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 

Javaslat a DPMV Zrt. Ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti díjának 

megállapítására és új bérleti szerződés megkötésére, valamint a 152/2014. (XI.30.) határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Javaslat a 2015. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2015/2016. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

13. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi (működési) körzeteinek 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására az „Ökoóvoda” cím 

használatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

15. napirendi pont: 

Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának megemelésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

18. napirendi pont: 

Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

  Czibolya Zoltán SB elnök 
 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… II. Népdalkörök Találkozója Vecsés” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 
 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

22. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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23. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba KB elnök 
 

24. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné SZB elnök 
 

25. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési 0174/101 hrsz-ú ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

26. napirendi pont: 

Kérdés 
 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

28. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

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

 

 

41/2015. (III.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 a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának (2014-2028) 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára Vecsés város 

településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges módosításával összefüggésben 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a DPMV Zrt. Ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti díjának 

megállapítására és új bérleti szerződés megkötésére, valamint a 152/2014. (XI.30.) határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2015/2016. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi (működési) körzeteinek 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására az „Ökoóvoda” cím 

használatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának megemelésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

18. napirendi pont: 
Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

  Czibolya Zoltán SB elnök 
 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… II. Népdalkörök Találkozója Vecsés” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

 

21. napirendi pont: 
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 
Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba KB elnök 

 

24. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné SZB elnök 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési 0174/101 hrsz-ú ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 
Kérdés 

 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: február 26-án, Gyálon tartotta a Fővárosi Agglomeráció 

Önkormányzati Társulás ülését, melyen tájékoztatást kaptunk a BKK munkatársaitól a 

lehetséges együttműködési formákról és a tömegközlekedés fejlesztéséről. A ProRégió 

Ügynökség részéről Dr. Gordos Tamás tájékoztatott bennünket a közeljövőben megjelenő 

pályázatokról és a pályázati forrásokról. Az új pályázati rendszerben Pest Megye 

meglehetősen hátrányos helyzetben van. 

EMMI-ből nálunk járt a sportért felelős helyettes államtitkár, Kiss Norbert, aki személyesen 

bejárta a tervezett tanterembővítés helyszíneit, a Halmi iskolát és az Andrássy iskolát nézte 

meg. Ígéretet tett, hogy gyorsítják a projekt előkészítését és elképzelhetőnek tartotta, hogy a 

beruházások önrészét jelentős mértékben csökkentik.  

Március 13-án, pénteken Héjj Dávid miniszteri biztos úrnál jártam, aki segített a Halmi Telepi 

Általános Iskola energetikai felújításának projektjét mihamarabb lezárni. Szabálytalansági 

eljárást indított a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 380 ezer forintos büntetést helyeztek 

kilátásba, a döntésük ellen fellebbezést nyújtottunk be. Igazából nem tartjuk korrektnek az 

eljárást. Remélhetően az ügyet hamarosan lezárhatjuk. 

Március 18-án nálunk járt Pápai Mihály, gyáli polgármester és megegyeztünk abban, hogy 

Vecsést Gyállal összekötő kerékpárút megvalósítását mindkét önkormányzat szorgalmazza. 

Ennek aktualitást adott, hogy a Megyei Közgyűlés alelnöke, Szerenka Tibor úr március 23-án 

ellátogatott mindkét településre és érdeklődött a régióban végrehajtható közös projektek felől. 

A kerékpárutat a Vagyongazdálkodási Osztály már évekkel ezelőtt megterveztette, ezt a 

dokumentumot kell frissítenünk, és ehhez kell támogatást szerezni. 

Örvendetes hír, hogy hosszú tervezési fázist követően a megvalósulás küszöbéhez érkezett a 

Papst Hungary Kft. vecsési telephelyének bővítése. Gyakorlatilag a meglévőnél majd kétszer 

nagyobb gyártócsarnokot építenek, a mai napon került sor az ünnepélyes alapkő letételre a 

cégcsoport németországi vezetésének jelenlétében. 

Előkészítés alatt van a Petőfi téri iskolában a műfüves pálya megvalósítása.  

A bizottsági üléseken már elhangzott, szeretném a testületet is tájékoztatni arról, hogy 200 

millió forintunk van állami értékpapírban a QUAESTOR-nál, a csőd miatt a hozzáférhetőség 

bizonytalan. Visszaigazolták, hogy az értékpapírszámlánkon van, az államkötvény száma meg 

van, illetve az állampapírok száma is. Kértük, hogy transzferálják ezt nekünk más banknál 

vezetett értékpapírszámlánkra. Azt, hogy mikor tudunk hozzáférni, nem tudjuk, kerestük a 

QUAESTOR-hoz kirendelt felügyeleti biztost is. Tegnapi napon kaptunk levelet, hogy 

egyelőre se transzferálás, se semmilyen tranzakciót nem végezhetnek. A szerződés szerint 

április 6-i lejárata van az értékpapíroknak, szeretnénk minél előbb hozzájutni. Az átmenetileg 

szabad pénzeszközeinket mindig állampapírokba tettük be, ez kamatozik a legjobban, 

ilyenkor mindig kellett kérni ajánlatokat, melyik a legjobb kamatozású. A QUAESTOR-ral 

már 10 éve kapcsolatban vagyunk. A múlt hét folyamán a Belügyminisztérium 

adatszolgáltatást kért arra vonatkozóan, hogy mekkora mértékű és milyen jellegű a lekötésünk 

a QUAESTOR-nál.  

 

Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője: január 6-án vettünk 200 millió forint értékben 

államkötvényt, 19.374 darabot, A200624B14-es sorszámmal. Ez egy kibocsátott hivatalos 

papír, leellenőriztük, valós értékpapír, állami garancia van rá.  

  



8 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: március 7-én került megrendezésre immár XI. alkalommal a 

Vecsés Városi Borverseny. 

Hagyományosan a Petőfi téri iskola diákjai közreműködésével ünnepeltük meg a március 15-i 

nemzeti ünnepünket. Az iskola tanulói mellett műsort adtak a Szatmárnémetiből Vecsésre 

ellátogató diákok is. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

42/2015. (III.24.) 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 

határozati javaslat elfogadását. 

 

43/2015. (III.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Kristóf Sándor tű. őrnagy urat, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Kristóf Sándor tű. őrnagy, Monor HTP parancsnoka: kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy 

Vecsés városára vonatkoztatva tűzeset összesen 48 alkalommal volt, ennyi érkezett 

parancsnokságunkra, ténylegesen beavatkozást igénylő esemény 36 alkalommal történt, 

kiérkezés előtt felszámolt esemény nem volt, téves jelzés 12 alkalommal történt. I-es 

fokozatban 41 alkalommal avatkoztak be egységeink. A Monori Hivatásos 
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Tűzoltóparancsnokság eszközállománya elegendő volt. II-es kiemelt fokozatban 2 alkalommal 

került sor beavatkozásra. A Vecsés, Táncsics Mihály utca 68. szám alatt kétszintes pékség 

égett a hajnali órákban, itt 7 db C sugárral, 2 db H sugárral, összesen 9 db sugárral oltottunk. 

Személyi sérülés nem történt. Vecsés, Ady Endre utca 100. alatti savanyító üzemben 

keletkezett tűzeset, II-es kiemelt fokozatban számoltuk fel. Melléképület tetőszerkezete teljes 

terjedelemben égett, 4 db sugárral oltották el a kollégák. Személyi sérülés itt sem történt. 

Műszaki mentés 34 esetben történt, beavatkozást igénylő 26 alkalommal volt, kiérkezés előtt 

felszámolt esemény 3 alkalommal, téves jelzés 5 alkalommal volt. Téves jelzés azt jelenti, 

hogy valóban van esemény, viszont tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. Műszaki mentések 

szempontjából sérült állampolgárok száma 31 fő volt, ebből ténylegesen a Monori Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság állománya 10 főt megmentett, elhunytak száma 3 fő. Nagyon fontos 

szóbeli kiegészítés, amit a beszámoló is tartalmaz, hogy Vecsés városa 2014. december 1-

jétől, mint ténylegesen tűzoltás és műszaki mentési szaktevékenység szempontjából nem a 

Monori Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozik. Természetesen hatósági vonalon, mint a 

tűzmegelőzési, polgárvédelmi és iparbiztonsági szakterület maradt Monori 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területeként Vecsés, de tűzoltóegység Monorról 

kiemelt fokozatban, magasabb riasztási fokozatban fog kivonulni, alapesetben a főváros XIX. 

kerületi tűzőrsége fogja ellátni, illetve látja el ezen szaktevékenységet. Ennyivel szerettem 

volna kiegészíteni a beszámolót, amennyiben kérdésük van a szakterülettel kapcsolatban, 

válaszolok rá, ha hatósági szempontból tennék fel a kérdést, megpróbálok válaszolni, de 

jelzem ilyen jellegű kérdésekkel a kirendeltséget kell megkeresni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a tájékoztatót, az eddigi együttműködést és a 

sok munkát. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

44/2015. (III.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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7/2015. (III.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletét egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 a rendelet elfogadását. 

 

 

8/2015. (III.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletét a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 

15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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. A települési támogatások esetében jövedelem 

határhoz vannak kötve a segélyfolyósítási lehetőségek, viszont nagyon sokszor fordul elő 
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váratlan helyzet, rendkívüli élethelyzet, ahol nem szerencsés, hogy a jövedelmet vesszük 

figyelembe. Ez a módosítás lehetővé teszi azt, hogy egyedi méltányossági elbírálást tudjunk 

gyakorolni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

9/2015. (III.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletét a 

települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

7. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról 

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, a bérleti 

díjat 4.000,- Ft/órában javasolja megállapítani függetlenül az időponttól, 5.000,- Ft kaució 

mellett. Fontos, hogy nem jöhetnek el úgy a pályáról, hogy a gondnok ne nézte volna meg azt, 

hogy hagyták a pályát. A bizottság javaslata még, hogy ha lesz bevétel, akkor az egy külön 

költségvetési soron jelenjen meg és csak a futballpálya felújítására lehessen elkölteni. A 

bérleti díjban mentesülőket az előterjesztésben szereplő felosztásban javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést hasonló feltételekkel, mint a Sport Bizottság, annyi különbséggel, hogy a 

Ferihegy Sportakadémiánál a 17 órát 10 órára csökkentettük le, így elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

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

bérleti díjat szintén 4.000,- Ft-ban, a kauciót 5.000,- Ft-ban javasolja megállapítani, viszont a 

kedvezményezettek részére biztosított időt 15 órában határoztuk meg, ez napi 3 óra, 14-17 

óráig, ez idő alatt idegenek részére a használat nem átruházható. Elfogadásra javasolja a 

bizottság javaslatát Képviselő-testületnek.  

 

Alattyányi István képviselő: ha a kedvezményezett igényt tart az ingyenes három órára, díj 

ellenében nem adhatja tovább, természetesen, ha ebben a három órában a kedvezményezettek 

nem veszik igénybe, akkor a gondnok kiadhatja annak, aki fizet.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság által javasolt 

módosítással a rendelet elfogadását. 

 



12 

 

 

10/2015. (III.26.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletét 

műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának megállapításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának (2014-2028) 

jóváhagyására 

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: ez a dokumentum alapvetően határozza meg a település 

hosszútávú fejlesztési koncepcióját, az összes alapdokumentumot, településrendezési 

eszközöket, településszerkezeti tervet felül kell vizsgálni. Ezt a munkát elkezdtük, 

folyamatban van, ősszel pedig el kell fogadjuk az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

45/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 30. §-ában foglalt 

véleményezési eljárások és a 184/2013. (VII.30.) határozatban rögzített partnerségi 

egyeztetés lefolytatását követően - tudomásul véve és megismerve a véleményeket és 

ezek indoklását – úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Vecsés 

Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója (2014-2028) c. dokumentációt. 

 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy Vecsés Város Településszerkezeti Tervét 

és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Vecsés Város Hosszútávú 

Településfejlesztési Koncepciójával összhangban kell elkészíteni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  



13 

 

 

a) gondoskodjon Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója (2014-

2028) jóváhagyott dokumentációjának a Trk. 30.§ (7) bekezdése és a partnerségi 

egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételéről, valamint 

b) a Trk. 30.§ (8) bekezdése szerint értesítse az egyeztetésben résztvevőket és az 

állami főépítészt a koncepció elfogadásáról és a honlapon való közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal; 

a dokumentáció közzétételére: 2015. március 25. 

értesítésre: 2015. március 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára Vecsés város 

településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges módosításával összefüggésben 

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. 

 

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. 

 

 

46/2015. (III.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-ban 

kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 8/2014. (II.04.) határozata alapján 

folyamatban lévő településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges 

módosításával összefüggésben nem tartja indokoltnak külön környezeti vizsgálat 

készítését az alábbi okok miatt:  

a) a tervek felülvizsgálatát a teljes közigazgatási területre a jogszabályváltozások 

tették szükségessé, jelentős változás az előirányzott területhasználatban, 

szabályozásban nem várható; 

b) a módosításra előirányzott területek a közigazgatási területnek csekély részét 

érintik, valamint 

c) a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint a környezeti vizsgálat szükségességéről 

és tematikájáról szóló előzetes véleménykérés során az érintett hatóságok ezt 

nem tartották szükségesnek, az egyetlen, ennek szükségességére vonatkozó 

vélemény pedig formális jogszabályi előíráson alapult. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 

5. § (3) bekezdésének előírásai szerint az Önkormányzat e döntéséről tájékoztassa a 

környezetvédelemért felelős államigazgatási szerveket. 
 

Határidő: azonnal; 

a tájékoztatás megküldésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

10. napirendi pont: 

Javaslat a DPMV Zrt. Ügyfélszolgálati irodakomplexum és telephely bérleti díjának 

megállapítására és új bérleti szerződés megkötésére, valamint a 152/2014. (XI.30.) 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, a 

bérleti díjat 430 ezer forint + mindenkori ÁFA összegben javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta, szintén a 430 

ezer forint + mindenkori ÁFA összeget javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

47/2015. (III.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DPMV Zrt. ügyfélszolgálati 

irodakomplexum és telephely bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó 

152/2014. (IX.30.) határozatát visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

tulajdonú, 2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40. szám alatti, 2443 helyrajzi számon 

nyilvántartott 1.106 m² területű ingatlant, melyen 626,17 m² nagyságú ügyfélszolgálati 

irodakomplexum és telephely áll, bérbe adja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató 

Zrt. részére 5 éves bérleti időtartamra 2015. április 1-től 2020. március 31-ig. 
A bérleti díjat havonta 430.000.-Ft + a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelő mértékű ÁFA összegben határozza meg.  

 

3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. április 1-jei 

hatállyal a 2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40. szám alatti, 2443 helyrajzi számon 

nyilvántartott 1.106 m² területű ingatlant az üzemeltetésre átadott eszközök listájából 

törli, és az ingatlan biztosítási költségét ezen időponttól az önkormányzat vállalja. 
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4. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

bérleti szerződést a bérlővel kösse meg. 

 

Határidő: azonnal; 

az ingatlanvagyon-kataszterben történő módosításra: 2015. április 1.; 

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

az ingatlan biztosításának megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

11. napirendi pont: 

Javaslat a 2015. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

48/2015. (III.24.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal szervezésében 

megvalósuló 2015. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletében biztosította. 

 

Határidő: azonnal; 

a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2015/2016. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározása 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

49/2015. (III.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 

hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 

tartalommal adja ki. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 

Dorfkindergarten Wetschesch és a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten 

intézmények vonatkozásában a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről szóló 

tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott Közleménnyel egy időben és azonos 

módon, a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a határozat 

mellékletét képező Tájékoztató szövegében szereplő tartalommal adja ki. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Közlemény és a Tájékoztató helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2015. április 06. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

13. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi (működési) körzeteinek 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ha csak a számokat nézzük várhatóan 222 gyermek az, aki 

megkezdi az iskolát, 305 fő lenne óvodás, ezt a számot viszont nagyon sok tényező csökkenti, 

a Református Óvoda várhatóan 20 főt felvesz, nem minden gyermeket íratnak be Vecsésre, 

vannak, akik már óvodába járnak és szülői kérésre is otthon maradhatnak a 3 életévüket 

betöltők. Úgy gondolom nem lesz ebből problémánk, hiszen gyakorlatilag annyi gyermek 

kezdi meg az óvodát, amennyi gyermek befejezi.  
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: az idei évtől nemcsak az állandó lakcímmel rendelkezőket kell 

felvennie az adott körzetbe tartozó intézménynek, hanem azt is, aki életvitelszerűen ott lakik, 

tehát lakcímkártyával igazolni tudja, hogy a beiratkozást megelőző három hónapban 

tartózkodási hellyel rendelkezett Vecsésen. 

 

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

 

 

50/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 

Dorfkindergarten Wetschesch felvételi (működési) körzetét a Vecsés Fő út (Budapest 

felől), Anna utca, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt Üllő felé 

eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú 

gyermekek vonatkozásában határozza meg, mely felvételi (működési) körzet 

közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 

Ady Endre utca végig   Malom utca végig 

Ady köz végig    Mátyás utca végig 

András utca végig   Mihály utca végig 

Anna utca végig    Rózsa utca végig 

Ágnes utca végig    Sorompó utca végig 

Ágoston utca végig   Szép utca végig 

Ecseri utca végig    Sziget köz végig 

Erzsébet utca végig   Sziget utca végig 

Ferenc utca végig    Tass utca végig 

Fő út végig    Telepi út 1-24-ig páros és páratlan 

Fő utca végig    Temető utca végig 

Gizella utca végig    Tinódi utca végig 

Iskola utca végig    Tó utca végig 

István utca végig    Üllői utca végig 

József utca végig    Valéria utca végig 

Jókai Mór utca végig   Vágóhíd utca végig 

Kakucsi út végig    Város utca végig 

Kálmán utca végig   Vásártér utca végig 

Kellner dr. utca végig   Vigyázó Ferenc utca végig 

Lanyi utca végig    Zsák utca végig 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

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

 



18 

 

 

 

51/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyország Óvoda – 

Lachenland Kindergarten felvételi (működési) körzetét a Vecsés Fő út (Budapest 

felől), Anna utca, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt Budapest 

felé eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú 

gyermekek vonatkozásában határozza meg, mely felvételi (működési) körzet 

közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 

Ádám utca végig   Károly utca végig  Tamás utca végig 

Akácfa utca végig   Katona József utca végig Telepi út 25-től végig 

Álmos utca végig   Kereszt utca végig  Tölgyfa utca végig 

Árpád utca végig   Kisfaludy utca végig  Tompa utca végig 

Attila utca végig   Kölcsey utca végig  Vasvári Pál utca végig 

Bajcsy-Zsilinszky utca végig Könyök utca végig  Vértesi Nándor utca végig 

Bartók Béla utca végig  Kossuth Lajos utca végig Virág utca végig 

Batthyány utca végig  Lajos utca végig  Vörösmarty utca végig 

Bertalan utca végig  Lehel utca végig  Wesselényi utca végig 

Berzsenyi utca végig  Liliom utca végig  Zöldfa utca végig 

Bokor utca végig   Magdolna utca végig 

Bulcsu utca végig   Magyar utca végig 

Diófa utca végig   Margit utca végig 

Emese utca végig   Mária utca végig 

Eötvös utca végig   Miklós utca végig 

Erkel Ferenc utca végig  Nefelejcs utca végig 

Éva utca végig   Nimród utca végig 

Hársfa utca végig   Nyárfa utca végig 

Hunyadi utca végig  Petőfi Sándor utca végig 

Ibolya utca végig   Rákóczi utca végig 

János utca végig   Róder Imre utca végig 

József Attila utca végig  Sándor utca végig 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

52/2015. (III.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Óvoda felvételi 

(működési) körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Üllő és Gyál felé 

eső  - kivétel a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, 
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Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca - településrészen lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza 

meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 

alábbiak szerint rögzített: 

 

 Achim András utca végig  Knézich Károly utca végig 

 Angyal utca végig   Középhalom végig 

 Apaffy utca végig   Lahner György utca végig 

 Arany János utca végig  Lázár Vilmos utca végig 

 Aulich Lajos utca végig  Nádas köz végig 

 Bánya utca végig   Nagysándor József utca végig 

 Barcsai utca végig   Nándor utca végig 

 Báthory utca végig   Nap utca végig 

 Bercsényi utca végig   Nőszirom köz végig 

 Bethlen utca végig   Patak köz végig 

 Bocskai utca végig   Poeltenberg utca végig 

 Csalán köz végig   Rudolf köz végig 

 Csillag utca végig   Sás köz végig 

 Deák Ferenc utca végig  Schweidel József utca végig 

 Dessewffy Arisztid utca végig Sétáló utca végig 

 Dobó Katica utca végig  Szív utca végig 

 Gólyahír köz végig   Teréz utca végig 

 Gr. Leiningen Károly utca végig Toldy Ferenc utca végig 

 Gr. Vécsey Károly utca végig Török Ignác utca végig 

 Hold utca végig   Tündér utca végig 

 Kender köz végig   Vaspálya utca végig 

 Kinizsi utca végig   Zrínyi utca végig 

 Kis köz végig 

 Kiss Ernő utca végig 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

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

 

53/2015. (III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda felvételi 

(működési) körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Budapest és Gyál 

felé eső településrészen - kiegészülve a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, 

Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca - lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza 
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meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 

alábbiak szerint rögzített: 

 

Alig utca végig   Küküllői utca végig 

Almáskert út végig   Külső Gyáli út végig 

Bem utca végig   László utca végig 

Bessenyői utca végig   Lévai utca végig 

Besztercei utca végig  Lincoln utca végig 

Botond utca végig   Liszt Ferenc utca végig 

Budai Nagy Antal utca végig Lórántffy utca végig 

Csaba utca végig   Lőrinci út végig 

Damjanich utca végig  Major utca végig 

Dózsa György út végig  Mikszáth Kálmán utca végig 

Előd utca végig   Móricz Zsigmond utca végig 

Erdő utca végig   Munkácsy Mihály utca végig 

Felsőhalom utca végig  Pál utca végig 

Gammel József utca végig  Péter utca végig 

Ganz utca végig   Présház utca végig 

Gárdonyi Géza utca végig  Sárosi utca végig 

Görgey utca végig   Szabadkai utca végig 

Gyár utca végig   Széchenyi köz végig 

György utca végig   Széchenyi út végig 

Halmi utca végig   Szemere utca végig 

Halmy József tér végig  Szondi utca végig 

Harkály köz végig   Tamási Áron utca végig 

Hertz utca végig   Táncsics Mihály utca végig 

Kikindai utca végig   Tarnóczai utca végig 

Klapka utca végig   Toroczkói utca végig 

Kodály Zoltán utca végig  Üllői út a város közigazgatási határáig 

Kós Károly utca végig  Wass Albert utca végig 

Zilahi utca végig 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására az „Ökoóvoda” cím 

használatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

54/2015. (III.24.) határozat 

 

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

2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése és a 83. § (2) bekezdés i) pontja alapján 

egyetért – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – 

a Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képező, az „Ökoóvoda” szempontjai 

alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, 2015. április 1-jétől kezdődően 

hatályba lépő Pedagógiai Programjával. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt döntése 

alapján támogatja a Tündérkert Óvodánál az ökoprogram folyamatos 

megvalósítását, és egyben jóváhagyja az „Ökoóvoda” cím használatát. 

 

3. Felkéri a Polgármestert a Pedagógiai Program Önkormányzat nevében történő 

aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az óvoda vezetőjének kiértesítésére: a döntést követő 

15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
 

15. napirendi pont: 

Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Sikeres 

kezdeményezésnek bizonyult, nagyon nagy igény van rá. 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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55/2015. (III.24.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III. 6.) önkormányzati 

rendeletének a 3/2. melléklet 1.8.1. során lévő „Általános Tartalékalap” előirányzat 

terhére 550.000 Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a 7.1 melléklet 3.1. során lévő 

„Családsegítő nyári tábor” előirányzatra. 

 

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. szeptember havi ülés (II. 

negyedévi módosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

56/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 181/2009. 

(VIII. 31.) határozat 13. pontjával elfogadott, a 192/2011. (VII.26.) és a 210/2012. 

(IX.18.) határozatával módosított Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) Az alapító okirat bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Semmelweis 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

      b) Az alapító okirat 1. pontjában  



23 

 

 

 „ A költségvetési szerv megnevezése: Semmelweis Bölcsőde” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Semmelweis Bölcsőde” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Mária u. 1.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Mária u. 1.” szöveg lép. 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

f) Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 

g) Az alapító okirat 6. pontjában  
 

 „ A költségvetési szerv alapítás éve: 1952. év” helyébe a 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1952. év” szöveg lép. 

 

h) Az alapító okirat 7. pontjában  
 

  „ A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:  

    Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

    2220 Vecsés, Szent István tér 1.” helyébe a 

 

 „3.1. A költségvetési szerv irányító szervének, fenntartójának 

         3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         3.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” szöveg lép. 

i) Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

j) Az alapító okirat 9. pontjában 

 „ A költségvetési szerv működési köre: Vecsés Város közigazgatási területe” 

 helyébe a 

 „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Vecsés Város  

 közigazgatási területe” szöveg lép. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

 „ A költségvetési szerv közfeladata: bölcsődés korú gyermekek napközbeni  

 ellátása” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: bölcsődés korú gyermekek  
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napközbeni ellátása” szöveg lép. 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n)  Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

o) Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati   

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 bölcsődei ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: bölcsődei ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

r) Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

 

s)   Az alapító okirat 18. pontjában 

  „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 

nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.” helyébe az 
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„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 

nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője 

felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja” szöveg lép. 

t)  Az alapító okirat 19. pontja elhagyásra kerül. 

u) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a költségvetési 

szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza.  

v)  Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 

          6. Záró rendelkezés 

          Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 

kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. szeptember 18. 

napján kelt, 210/2012. (IX.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

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

Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2015. március 30.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. április 03. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának megemelésére 

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. 

 

 

57/2015. (III.24.) határozat 

 

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

Egészségügyi Szolgálat részére 30 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít a 
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megemelkedett óraszámból eredő feladatainak ellátására 2015. március 31. napjától, 

így az engedélyezett létszám 103 fő. 

 

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

végrehajtása érdekében értesítse az intézmény igazgató főorvosát. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

18. napirendi pont: 

Javaslat az Életjel Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

  Czibolya Zoltán SB elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

50 ezer forint támogatási összeget javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek az Oktatási 

Bizottság kerete terhére. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 50 

ezer forint támogatási összeget javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek a Sport Bizottság 

kerete terhére. 

 

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

 

 

58/2015. (III.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság javaslata 

alapján az Életjel Alapítványt további 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel 

támogatja, a 2015. nyarán Los Angelesben megrendezésre kerülő Speciális Olimpiai 

Nyári Világjátékokon Mayer Barbara és Takács Máté vecsési tanulók részvételi 

költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.3. „Sport Bizottság 

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az Életjel Alapítvány elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon 

belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

59/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 

javaslata alapján az Életjel Alapítványt további 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint 

összeggel támogatja, a 2015. nyarán Los Angelesben megrendezésre kerülő Speciális 

Olimpiai Nyári Világjátékokon Mayer Barbara és Takács Máté vecsési tanulók 

részvételi költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az Életjel Alapítvány elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon 

belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

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 

50 ezer forinttal támogatja a szövetséget saját keretéből, ha a rendezvény az előírásoknak 

megfelelően kerül megszervezésre.  

 

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

támogatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, összeget nem határoztunk meg. 

 

Szlahó Csaba polgármester: egyeztettünk a szervezőkkel arról, hogy a Vecsési 

Hagyományőrző Zeneegyesület szintén ezen a napon tartja rendezvényét, így az Epres eleje 

parkolónak lesz lezárva. Kértünk a beszállítandó gépjárművekről tájékoztatást, illetve 

felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a terület állagának megőrzését tartsák szem előtt.  
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Szabó Attila képviselő: a VNSZ már negyedik éve, hogy nem kért semmilyen támogatást, 

holott elég hatékonyan részese a városi életnek. A kérelemben 300 ezer forint támogatási 

összeget jelölt meg. 

 

Alattányi István képviselő: 200 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolok.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 200 ezer forint támogatás elfogadását. 

 

 

60/2015. (III.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Nemzeti Szövetséget 

200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeggel támogatja, a honvédelmi 

hagyományőrző nap költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III. 6.) önkormányzati 

rendeletének a 3/2. melléklet 1.8.1 során lévő Általános Tartalékalap előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Városi Nemzeti Szövetség elnökének értesítése: a döntést követő 8 

napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… II. Népdalkörök Találkozója Vecsés” rendezvény 

költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

50 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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61/2015. (III.24.) határozat 

 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt 

50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a „Kerek a káposzta, csipkés a 

levele… II. Népdalkörök Találkozója Vecsés” rendezvény költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

6. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

elnökének értesítése: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

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 

nem javasolja a támogatás elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

62/2015. (III.24.) határozat 

 

 

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

a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú 

szervezetet. 

 

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

kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2015. március 31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(7 igen szavazat, 4 tartózkodás) 

 
 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük az alapos beszámolót és az 

intézményvezető egész éves munkáját. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

63/2015. (III.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba KB elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

64/2015. (III.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

Környezetvédelmi Bizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné SZB elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Itt szeretném megköszönni az 

intézményvezetők és a bizottsági tagok aktív részvételét a bizottsági munkájában.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

65/2015. (III.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési 0174/101 hrsz-ú ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság februári ülésén tárgyalta 

az előterjesztést, 3500,- Ft/m
2
 vételárat javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

 

66/2015. (III.24.) határozat 

 

 

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

(sz. Gombik Erzsébet) 2360 Gyál, Szövetkezet u. 9. szám alatti lakos 1/1 tulajdoni 

hányadát képező 2220 Vecsés, külterület 0174/101 helyrajzi számon nyilvántartott, 

kivett gyümölcsös megnevezésű ingatlant megvásárolja bruttó 3.500.-Ft/m² vételáron 

Vecsés Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III. 06.) 

rendelet 3.2. sz. melléklet 2.1.3. sora terhére. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és az Önkormányzat 

nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

az ajánlattevő értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; 
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az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

26. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: van-e arra reális lehetőség, hogy a vasúti aluljáró építésének 

megkezdését megsürgessük? 

 

Szlahó Csaba polgármester: nincs. A MÁV előző projektje arról szólt, hogy 2013-ban 

megépül a külön szintű csomópont, valamint a peronok, parkolók és az állomásépületek 

megújulnak. Ez akkor lehúzásra került, azzal, hogy a 2016-os projektben benne leszünk. 

Jelenleg a tartalékkeretben vagyunk, fontos projekt, de nincs rá pénz. 

 

 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

Szlahó Csaba polgármester: Rheinstetten-ben voltam egy szomorú esemény kapcsán, 

Elisabeth Stecher temetésén vettem részt. A hölgy nagyon sokat tett azért, hogy a 

testvérvárosi kapcsolat életben maradjon és fejlődjön. Rengeteget tett azért, hogy a kétévente 

megrendezésre kerülő Forchheimer Dorffest-en a magyar sátor működni tudjon. Tavaly ősszel 

megbetegedett, sajnos már nem gyógyulhatott fel, március 19-én volt a temetés.  

Akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Alattyányi István képviselő: a Vecsési Tájékoztatóban megjelent cikkből szeretnék idézni: 

„Az átláthatóság a korrupció egyik leghatékonyabb ellenszere, ez teszi lehetővé, hogy bárki 

tehessen fel kérdéseket közös ügyeinkről, ezen belül Vecsés Város Önkormányzata 

szerveinek működéséről. Minél többen és minél gyakrabban élnek ezzel a jogukkal, annál 

nagyobb eséllyel derülhet fény az esetleges visszaélésekre, és annál nagyobb hatékonysággal 

lehet a hibákat, hiányosságokat, adott esetben pedig szabálytalanságokat, bűncselekményeket 

számon kérni vagy éppen a számonkérés hiánya miatt további felelősségre vonást 

kezdeményezni. Az átláthatóság a közpénzek hatékonyabb elköltése mellett segítséget fog 

nyújtani abban, hogy újraépítsük, megerősítsük a társadalom és Vecsés lakóinak bizalmát a 

Képviselő-testület és a polgármesteri hivatal döntéseiben, támogassuk a köztisztviselőinket a 

korrupció elleni fellépésben, és növeljük a civil társadalom részvételét a döntéshozatalban.” 

Röviden reagálnék a cikkre. Személy szerint kikérem magamnak, hogy bárki, a cikket 

egyébként Tóth Judit írta, engem potenciálisan korrupt embernek tituláljon. 

 

Tóth Judit képviselő: a képviselő úr ezt teljesen félreérti, ugyanez a bevezető volt az 

előterjesztésben is. Általánosságban és a lehetőségről beszéltem és nem arról, hogy bárkit is 

meggyanúsítsak. Kormányzati részről is azt hallani, hogy ezeket a dolgokat előtérbe helyezik, 

és igenis lesznek közzétéve a honlapon szerződések, vagyonnyilatkozatok. Lehet, hogy a 

politika fogja ezt kikényszeríteni és nem kell személyes sértésnek venni.  
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Alattyányi István képviselő: kikérem a magam nevében és úgy gondolom az itt ülő többi 

képviselő-társam nevében is kikérhetem, pártbéli hovatartozástól függetlenül, hogy bárki ilyet 

állítson. A cikk azt sugallja, hogy aki itt dolgozik az potenciálisan egy bűnöző. Döntéseinket a 

nagy politikának a szele nem szokta áthatni. Egyébként a kezdeményezésnek van jó oldala is, 

én most arról beszélek, amit ez a cikk sugall. Azt írja a képviselő asszony, hogy 

„...újraépítsük, megerősítsük a társadalom és Vecsés lakóinak bizalmát…” A választási 

eredmények ’98 óta igazolnak valamit, lakossági felmérés is volt, ami nem azt bizonyítja, 

hogy az emberek ne bíznának a városvezetésben és a képviselő-testületben. Ebben a 

képviselő-testületben nemcsak fideszes képviselők vannak, ha a bizalomról beszélünk az 

állampolgárok Fideszre, Jobbikra, MSZP-re, Együttre szavaznak, ott is meg van a bizalom, 

hiszen nem első ciklusukat töltik itt a képviselők. Képviselő asszony megemlíti a 

polgármesteri hivatalt is, mintha ugyanilyen lenne és segítené ebben a testületet. Nem azt 

mondom, hogy a kezdeményezésnek nincsenek olyan pontjai, ahol ne lehetne javítani, 

gondolok a honlapra, ahová részletesebben lehetne feltölteni, például az előterjesztéseket 

évekre visszamenőleg stb. Vannak dolgok, ahol igenis kellene javítanunk, de ez a cikk azt 

gondolom így elfogadhatatlan. Szóba került az ellenőrzés, a képviselő asszony is itt dolgozik, 

láthatja folyamatosan ellenőrzés alatt áll az önkormányzat, például pályázati ellenőrzések, 

ÁSZ ellenőrzések. Nem tudom mi sugallja azt a dolgot, hogy itt bármilyen probléma lenne, 

amikor folyamatosak az ellenőrzések. A közpénzek elköltése a költségvetési rendelet 

megalkotásánál kezdődik, személy szerint egyszer sem láttam olyan javaslatot a képviselő 

asszonytól, ami a közpénzek hatékonyabb felhasználásával kapcsolatos lett volna. Amikor 

valaki a közpénzekért aggódik, akkor azt ne így egy ilyen cikkben tegye, hanem építő 

javaslatokkal a költségvetés megalkotásánál.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: rossz fényt vet mindenkire a cikk, mert az a baj, hogy az 

emberek többsége nem vesz részt a napi politikában, nem naprakész az önkormányzat 

ügyeiben. A cikk azt sugallja, mintha nálunk nem lenne átlátható a gazdálkodás, itt esetleg 

lehetnek szabálytalanságok, lehetnek bűncselekmények. Ez az, amit úgy érzek sértő 

mindannyiunkra nézve. Úgy gondolom, nem egy átláthatósági rendelettől, nem egy 

átláthatósági biztostól lesz átlátható a gazdálkodásunk és a működésünk. Mi mindannyian 

azért vagyunk, hogy a jogszabályokat maximálisan betartsuk, mindig beszámolunk 

mindenről, ami történik. Dolgoztam több önkormányzatnál és biztosan állíthatom, hogy a 

legnyíltabban ez a testület, ez az önkormányzat dolgozik. Úgy érzem Vecsés lakosainak 

bizalma a polgármesteri hivatal és a képviselő-testület munkájában biztosan megmutatkozik 

az elmúlt évi közvélemény kutatások alapján is, másrészt abban is, hogy hiába van mellettünk 

a Járási Hivatal, az ügyfelek napi szinten hozzánk jönnek, kérik a segítségünket. Maximálisan 

mindenkinek az érdekét szolgáljuk, sokszor ügyfélfogadási időt sem nézve segítünk a 

hozzánk fordulóknak. Pénzügyi Osztályunkon mostanában három NAV ellenőrzés volt, 

valamennyi jegyzőkönyvet megkaptunk, hibát nem tártak fel. Úgy gondolom, átláthatóak 

vagyunk és az, hogy ezt a rendeletet a képviselő-testület nem alkotta meg, nem nevezett ki 

biztost ide és annak egy fizetést nem adott, attól a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal 

működése az átlátható, megfelelünk minden jogszabályi feltételnek.  

 

Tóth Judit képviselő: változatlanul fenntartom, ez nem személyre szóló, hanem általános elv 

alapján íródott. Erre a cikkre nem is került volna sor, ha egyáltalán tárgyaljuk itt részletesen, 

nagyon ügyesen lesöpörte az asztalról ezt a testület, akkor mondtam, hogy ezt megírom az 

újságban és nyilatkozom is, ez az út maradt és ezzel nem vádolok senkit. Semmiféle 

vádaskodás nincs, általános elv, hogy minél több dolog legyen átlátható a honlapon is, ezt 

nem személyes támadásnak kell venni, hanem ez bizonyos elvárás. Ha ezt a testület 

vádaskodásnak érzi, azt nagyon sajnálom. 
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Szlahó Csaba polgármester: a jogszabályi követelményeknek, törvényi előírásoknak 

maximálisan igyekszünk megfelelni, persze így is hibázhatunk, de ez más dolog, mintha 

szándékosan tennénk.  

 

28. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a közbeszerzési kiírások miatt április 9-én rendkívüli ülést kell 

tartsunk. A rendes Képviselő-testületi ülés dátuma április 28. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


