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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 6/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. április 9-én (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Tuba Zoltán 

Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezető igazgatója, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Marsalné Kovács Judit Vecsési Járási Hivatal 

hivatalvezető-helyettes  

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, ügyvezető igazgató urakat, szakértő 

urakat, a Vecsési Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét és a sajtó képviselőit.  

Átadom a szót Marsalné Kovács Judit hivatalvezető-helyettes asszonynak. 

 

Marsalné Kovács Judit Vecsési Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes: tisztelettel köszöntöm a 

Képviselő-testület tagjait. 2015. április 1-jével nevezett ki Tarnai Richárd Kormánymegbízott 

úr a járási hivatal hivatalvezető-helyettesévé. Hivatalvezető asszony egyéb munkahelyi 

elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.  

 

Szlahó Csaba polgármester: megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-

testületből 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését 

megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. napirendi pont: 

Az Önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állásaira benyújtott pályázatok 

véleményezése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. részére támogatás odaítélésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

3. napirendi pont: 

Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 jelű, a “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázat keretében aprítógép és bálázógép beszerzése és üzembe helyezése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

67/2015. (IV.09.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Az Önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állásaira benyújtott pályázatok 

véleményezése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. részére támogatás odaítélésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

3. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 jelű, a “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázat keretében aprítógép és bálázógép beszerzése és üzembe helyezése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

1. napirendi pont: 

Az Önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állásaira benyújtott pályázatok 

véleményezése 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban mindenkinek kiküldésre került. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: két iskolában járt le a vezetői megbízás, a Halmi Telepi 

Általános Iskolában és a Zeneiskolában. Egy-egy pályázat érkezett, a Halmi Telepi Általános 

Iskolánál Horváthné Nedreu Klára, a Zeneiskolánál Rainer-Micsinyei László pályázata. Ők az 

intézmények jelenlegi vezetői is. A pályázatok az Igazgatási Osztályon megtekinthetők. Mivel 

az Önkormányzat működtetője az intézményeknek, így a Képviselő-testületnek csak 

véleményezési joga van. Jelenleg is folyik az intézményekben a pályázatok véleményezése, a 
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hónap végéig kell mindennek készen lennie. Azért került rendkívüli ülésen napirendre, mert a 

rendes testületi ülés dátuma már késői időpont lett volna.  

 

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

 

 

68/2015. (IV.09.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában nyert felhatalmazás alapján 

javasolja Horváthné Nedreu Klára megbízását a Vecsési Halmi Telepi Általános 

Iskola igazgatói teendőinek ellátására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a KLIK Vecsési Tankerületének 

igazgatóját. 

 

Határidő: a döntést követően azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

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

 

 

69/2015. (IV.09.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában nyert felhatalmazás alapján 

javasolja Rainer-Micsinyei László megbízását a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola igazgatói teendőinek ellátására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a KLIK Vecsési Tankerületének 

igazgatóját. 

 

Határidő: a döntést követően azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. részére támogatás odaítélésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: ügyvezető igazgató úr támogatási kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz. A cég a működéséhez nem rendelkezik megfelelő pénzügyi fedezettel, 

mivel kevés vendégük, illetve rendezvényeik vannak. 3 millió forint támogatást javasolok, 

ami 3 hónapra fedezi a bér- és járulékköltségeik egy részét. Jelenleg folynak az egyeztetések a 

cég működési problémáinak tartós rendezésére. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: előkészítés alatt van, hogy milyen más működési formában 

tudna továbbra is fennmaradni a cég. A 3 millió forint összeget működési támogatásként, 3 

havi részletben kapja, amivel 2015. június 30-ig kell elszámolnia.  

 

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

 

 

70/2015. (IV.09.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2 melléklete 1.8.1. során 3.000.000,- Ft összegű működési támogatást 

nyújt a Vecsési Gasztro Kft. részére, amely összeggel 2015. június 30-ig el kell 

számolnia. 

 

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

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követő 3 napon belül; 

a rendelettervezet benyújtására: 2015. szeptemberi testületi ülés 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


