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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 9/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. április 28-án (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, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző Igazgatási Osztály vezetője, 

Rózsa Balázs Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Osztály vezetője, Kecskeméti Róbert 

szakértő, Pável Béla szakértő, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 

ügyvezető igazgatója, Baár Pál r.ezredes kapitányságvezető Monori Rendőrkapitányság, 

Pallaga Norbert r. őrnagy őrsparancsnok Vecsési Rendőrőrs, Nagy Eszter Semmelweis 

Bölcsőde vezetője, Marsalné Kovács Judit Vecsési Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes  

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a szakértő urakat, Baár Pál r.ezredes 

kapitányságvezető urat, Pallaga Norbert r.százados őrsparancsnok urat, Marsalné Kovács 

Judit hivatalvezető-helyettes asszonyt, Nagy Eszter intézményvezető asszonyt, 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 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 

elfogadását. 

 

73/2015. (IV.28.) határozat 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre  

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

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok végleges 

sorrendiségének elfogadását.  

 

 

74/2015. (IV.28.) 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 Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2014. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. 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 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és 

alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. részére működési támogatás odaítélésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 56/2015. (III.24.) 

határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2015. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi 

Járőrszolgálat közötti megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Gazdasági Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Kérdés 

 

13. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

14. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat az elismerő címek valamint helyi kitüntetések odaítélésre a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó hulladékgazdálkodási eszközök beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: 2015. április 15-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. munkatársai a Halmi Telepi Általános Iskola 
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épületenergetikai korszerűsítés elnevezésű projekt vonatkozásában záró helyszíni ellenőrzést 

végeztek. Említésre méltó hiányosságot nem tapasztaltak. A közbeszerzési és az egyéb 

szerződésekkel kapcsolatos iratokat rendben találták, és a gazdasági adatokban sem találtak 

eltérést. 

2015. április 24-én a ProRégió Nonprofit Kft. munkatársai utánkövetéses helyszíni ellenőrzést 

végeztek a városközpont projekt kapcsán. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 

létesítmények a rendeltetés szerinti funkcióikat töltik be, és nem kerültek elidegenítésre.  

Az MLSZ-től megkaptuk az értesítést a Petőfi iskola műfüves pálya építésével kapcsolatosan. 

A kivitelezést az a cég nyerte, amelyik az Epresben lévő pályát is építette (Isaszegi 

Cornuskert Kft.). Ennél a projektnél jeleztük, hogy szeretnénk megvárni a tanév végét a 

beruházás megkezdésével. Erre határozott ígéretet nem kaptunk, mivel mindenki a nyári 

szünetben akar pályát építeni. A kivitelezési költség ez alkalommal is kevesebb lett a 

tervezettnél, így az önkormányzati önrészben is megtakarítás keletkezik. 

Április elején jó híreket kapott a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. A Földművelésügyi 

Minisztériumhoz benyújtott egyedi támogatási kérelmét pozitívan bírálták el, és 23.395.000,- 

Ft működési támogatásban részesítették a cégünket. 

A Pest Megyei Közgyűlés alelnökével folytatott beszélgetésünk eredményeképpen városunk 

Főépítésze által elkészített ipari park koncepciónkat beküldtük a megyéhez, bízva abban, hogy 

a közös pályázat eredményes lesz. Az ipari parkot az Önkormányzat tulajdonában lévő 

bányaterületeken (Széchenyi út) szeretnénk megvalósítani.  

Április 20-án meglátogattak bennünket az CPI Property Group képviselői. Az új cég az 

átalakított Ablon jogutódja, akik a volt orosz laktanya fejlesztését irányítják. Elképzeléseik 

alapján újabb csarnokbővítést szeretnének megvalósítani, azonban a településrendezési 

szerződésben vállalt útépítési, vízelvezetési kötelezettségüket szeretnék átütemezni. 

Ugyanezen a napon látogatást tett a BA Zrt. környezetvédelmi igazgatója, Szarvas Gábor úr, 

aki kollégájával a reptér legújabb fejlesztési elképzeléséről tájékoztatott bennünket. 

Egyébként ezek új elemet nem tartalmaztak, a régieket elevenítették fel, illetve alakították át. 

A Sport Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnökével sokat dolgoztunk a sportpálya-

fejlesztési koncepció kialakításán. Ennek eredményeképpen vázlattervek készültek egy új 

székház és öltözőépület megvalósítására, valamint egy sportcsarnok megépítésére, mely több 

sportág mellett a labdarúgó és a kézilabda szakosztályok növekvő igényeit elégíthetné ki. A 

vázlatok elkészítése azért sürgős, mert elképzelhető, hogy központi TAO támogatást is 

kaphatnánk a megvalósításra.  

Számos rendezvény érdemel említést, többek között sor került a Falusi Nemzetiségi Óvoda és 

a Grassalkovich iskola nemzetiségi délutánjára. Április 18-án tartotta a Rosmarein tánccsoport 

fennállásának 15. évfordulóját, melyet bőséges programmal és számos meghívottal 

ünnepeltek. Április 25-én Vecsésen a Grassalkovich iskolában rendezte meg a Landesrat a 

nemzetiségi fúvószenekarok északi régiójának minősítő versenyét, amelyen a VHZ megkapta 

az arany minősítést, így részt vehet az országos megmérettetésen. 

Április 25-én, szombaton Héjhalmon a CBA támogatásával országos böllérfesztivált tartottak, 

ahonnan 27 nevező közül a vecsési Stiller és barátai csapat elhozta a fődíjat. 

Felkérem a jegyző asszonyt, mondja el tájékoztatóját a QUAESTOR Zrt. 

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési  Zrt-nél kialakult helyzet miatt önkormányzati 

intézkedésekről. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 2015. március 12-én írásos megkereséssel fordultunk a 

felügyeleti biztoshoz, hogy a QUAESTOR Zrt. közreműködésével vásárolt 200.000.000,- Ft 

értékű 19.374 db államkötvény transzferálásához járuljon hozzá az ellenérték utalása helyett. 
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2015. március 19-én a Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkára részére elküldtük a 

kért információkat, melyeket az esetleges kormányzati intézkedések előkészítése érdekében 

gyűjtött össze. 

2015. április 7-én kézhez kaptuk a felügyeleti biztos válaszát, hogy 
- tudomása szerint nem történt változás az érintett alszámlákon jóváírt értékpapírok állományát 

illetően, de a nyilvántartásaik még nem validált adatokat tartalmaznak, 

- amennyiben kérjük és megküldjük az érintett tranzakció adatait, megvizsgálja és 

visszaigazolja az értékpapírok állományát, 

- MNB állásfoglalását kérte, hogy a korlátozó végzés alapján jogosult-e teljesíteni a 

repóügyletek lezárását jelentő KELER értékpapírtranszfereket és pénzátutalásokat. 

2015. április 7-én – a szükséges iratok megküldésével – kértük a 2015. január 6-i 

tranzakciónk vizsgálatát és az Önkormányzat értékpapírállományának visszaigazolását.  

2015. április 15-én kaptunk a felügyeleti biztostól a QUAESTOR Zrt. ügyfelei részére 

készített tájékoztatót április 8-i dátumú számlakivonattal, melyen 201.367.554,- Ft szerepelt. 

(Az államkötvények vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 2015. január 6. napjától 

április 6. napjáig szólt, a számlán szereplő összeg az adásvételi szerződésnek megfelelő, 

kamattal növelt összeg.) 

2015. április 15-én a Belügyminisztérium az államkötvény vásárlására vonatkozó tranzakció 

valamennyi dokumentumát bekérte, melyet e-mailen és levélben is megküldtünk.  

2015. április 22-től a QUAESTOR Zrt. felszámolás alatt áll, április 24-én a felszámolótól – 

valamennyi irat egyidejű megküldésével – kértük tájékoztatását, hogy a 201.367.554,- Ft 

valóban a számlánkon van és kértük intézkedését a pénzeszközök kiadásáról, mivel 

jogszabály alapján az államkötvények, illetve annak ellenértéke nem képezi a felszámolási 

vagyon részét. 

A felszámoló még aznap elektronikus úton válaszolt, hogy pillanatnyilag nem tud intézkedni 

sem pénzeszköz, sem értékpapír kiadásáról, mivel a QUAESTOR Zrt. vagyona (a saját 

vagyon és az általa kezelt ügyfélvagyon is) bűnügyi zár alatt van. 
A zár esetleges feloldása után a felszámolás megindulásával nyílik meg a kiadási kötelezettség 

egyezőségi vizsgálatot követően.  

Megjelent a felszámoló közleménye a cég honlapján, amely alapján hamarosan egyenlegközlő 

levelet kapunk, mellyel szemben 8 napon belül észrevételt lehet tenni.  

A sajtóban megjelent hírek ellentmondásosak és az Önkormányzatokat, köztük Vecsés Város 

Önkormányzatát is sok esetben igen rossz színben tűntetik fel. A Képviselő-testület és a 

Polgármesteri Hivatal nevében fontosnak tartjuk megerősíteni, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően 200 millió Ft átmenetileg szabad pénzeszközt 

kötött le (3 hónapra) ÁLLAMKÖTVÉNYEK formájában a QUAESTOR 

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél.  

Várjuk a kijelölt felszámoló tájékoztatását, mikor juthatunk hozzá pénzünkhöz, illetve az 

államkötvényeinkhez. 

Úgy gondoljuk, bűnügyi zár alá nem igazán lehetett volna az ügyfelek vagyonát tenni, ennek 

a feloldására mikor kerül sor, nem tudjuk, ha szükséges minden jogi lépést megteszünk, hogy 

visszaszerezzük a pénzt minél hamarabb. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a sajtóból egyfolytában azt lehetett hallani, hogy az 

önkormányzatok közpénzt kockáztattak, megsértették a gazdasági törvényt. Azt nem hozták 

nyilvánosságra, hogy melyik önkormányzat, mit vett. Beszéltem érintett önkormányzatokkal, 

egyetértettünk abban, hogy felháborító, hogy az önkormányzatokra hárítják a felelősséget. 

Nem értjük, hogy miért nem engedték kérésünkre a transzferálást, amikor meg lett volna a 

lehetősége a felügyeleti biztosnak, ehelyett az MNB állásfoglalását kérte. A felügyeleti biztos 

külön kérte, hogy kérjük meg őt arra, hogy validálja a számlánkat, holott ő pont ez miatt volt 

ott. Jó hírnek mondható az, hogy 6 hét alatt nem mondták azt, hogy nincs meg a számlánk. 



6 

 

Most azért kell küzdenünk, hogy minél előbb adják vissza a pénzeszközünket, ezen vagyunk, 

bízunk benne, hogy ezt meg is fogják tenni minél hamarabb.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: amikor már korlátozó végzés alatt volt a QUAESTOR Zrt. 

akkor is ugyanúgy megkaptuk a folyószámla kivonatot. Mindent tehettek, csak bélyegzőjük 

nem volt és nem kereskedhettek, ennyi volt a korlátozás. Teljesen naprakészek voltunk, több 

folyószámla-egyenleggel rendelkezünk, állampapírokról is. Abból sosem volt gond, hogy nem 

adtak volna információt. Várjuk a beígért ÁSZ vizsgálatot. 

 

Szabó Attila képviselő: a Városi Nemzeti Szövetség megtartotta hagyományőrző napját, 

köszönik az önkormányzat támogatását. A lomtalanítás igen tragikusan zajlott, nem tudom 

kinek a hibájából. A lomizó cigányok elállják az utat, széttúrják a szemetet. Van olyan hely, 

ahonnan még nem került elszállításra. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a lomisokat most már mindenki figyeli, polgárőrök, 

közterületfelügyelet, de ha aláírják a papírokat, hogy nekik adják, márpedig sokan aláírják, 

azzal nem tudunk mit kezdeni. A Felsőtelepen a hétvégén összeszedték az összes szemetet, 

szerintem jól működött. A mai napon fejezik be a Halmi telepen és az Andrássy telepen. Nem 

tudom, min tudunk változtatni, hogy hatékonyabb legyen, de meg kell nézni. 

 

Szabó Attila képviselő: az egész koncepciót át kell nézni, lehet, hogy nem kellene az utcára 

kitenni, hanem házon belülről kellene elszállíttatni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

75/2015. (IV.28.) határozat 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

76/2015. (IV.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2014. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

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: a kapitányságvezető urat kérdezem, hogy állunk a személyi 

állomány ügyében, van-e arra lehetőség, hogy bővüljön a személyi állomány? 

 

Baár Pál kapitányságvezető: a lehetőségek nem rajtunk múlnak, mi mindenképpen 

szorgalmazzuk, hogy ebben az évben két plusz körzeti megbízottat kapjunk. Úgy gondolom, 

hogy ez részben a bűnügyi munkát is elősegítené, másrészt ahhoz, hogy az üzletközpontnál 

rendet tudjunk teremteni egy fix körzeti megbízott szükséges. Nyár közepére elkészül a 

kapitányság teljes állománytáblájának módosítására tett javaslatunk. Vecsés vonatkozásában 

ezt természetesen meg fogom ismertetni a testülettel, és kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől 

és Polgármester Úrtól, hogy amilyen fórumokon vagy kapcsolat rendszerekben ezt tudják, 

támogassák. Jelenleg két üres státusz van a Rendőrőrsön, de hiába vannak üres státuszaink, 

Budapest közelsége miatt a Készenléti Rendőrség béreivel, lehetőségeivel és a BRFK-val nem 

tudunk jelen pillanatban versenyezni, azt tudjuk tenni, hogy olyan munkakörülményeket 

teremtünk, olyan hangulatot és olyan kiszámítható konzekvens vezetési stílust, amely ide 

vonzza az embereket és vonzó lesz hosszútávon is itt dolgozni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a magam részéről abszolút együttműködést tapasztaltam a 

kapitányságvezető úr, illetve az őrsparancsnok úr részéről is, amit köszönünk szépen. 

Próbálunk városi szinten is segíteni, a költségvetésben is megjelenítjük ezt kisebb-nagyobb 

támogatás formájában. Köszönjük szépen a beszámolót és további jó munkát kívánunk! 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

77/2015. (IV.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 

Vecsési Rendőrőrsének 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. 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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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. 

 

 

11/2015. (IV.30.) rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 

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

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és 

alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

78/2015. (IV.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának a 

Károlyi Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1092 Budapest, Kinizsi u. 22.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-910214) választja meg, az alábbi feltételekkel: 

 

 a jogviszony kezdő napja: 2015. június 1.; 

 a megbízás 5(öt) évre szól; 

 a könyvvizsgálatot természetes személyként Károlyi Csaba könyvvizsgáló, 

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

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a C.C Audit Kft.-vel fennálló, jelenleg hatályos 

megbízási szerződést az abban foglalt felmondási idő figyelembevételével szüntesse 

meg, ezzel egyidejűleg gondoskodjon a Károlyi Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-

vel a megbízási szerződés megkötéséről, jelen határozat 1. pontjában foglalt 

feltételekkel.  

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az Alapító Okirat módosításáról és Cégbírósághoz 

történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

Tuba Zoltán ügyvezető értesítésére: 2015. április 30.; 

korábbi megbízási szerződés felmondására és az új megbízási szerződés 

megkötésére: 2015. május 31.; 

Dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2015. április 30.; 

az alapító okirat módosítására: 2015. május 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. részére működési támogatás odaítélésére  

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. 

 

 

79/2015. (IV.28.) határozat 

 

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

Városgondnok Nonprofit Kft. részére 5 millió forint működési támogatást biztosít az 

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

rendelete 3.1 számú mellékletének 1.2.2.1.1 (iparűzési adó többletbevétel) sora 

terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2015. évi költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület 

elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítása: a 2015. félévi módosítás (2015. 

szeptember) 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 56/2015. (III.24.) 

határozat módosítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az egy hónappal ezelőtti módosítása az alapító okiratnak, ez az 

első alapító okirat, amit az új rendszer szerint készítettünk, két észrevétele volt a Magyar 

Államkincstárnak, ezt javítottuk. Következő hónapban kerül a testület elé a többi intézmény 

alapító okiratának módosítása.  

 

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

 

 

80/2015. (IV.28.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 56/2015. 

(III.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

a) az 56/2015. (III.24.) határozat o) pontjának 4.4. bekezdését visszavonja, és 

helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 



11 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

b) az 56/2015. (III.24.) határozat r) pontjának 5.2. bekezdését visszavonja, és 

helyébe az alábbi bekezdés 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 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglaltak alapján 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. május 05.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. május 05. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2015. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a pályázatot a hő- és infrakamera beszerzésére javasolja benyújtani a 

Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét 

felmerült témát fontosnak tartotta, de abból a megfontolásból, hogy a HungaroControl ősszel 

is fog kiírni pályázatot, a Mesefesztivál pedig tavasszal lesz, egyhangúan a Mesefesztivál 

témában javasolja a Képviselő-testületnek benyújtani a pályázatot. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta, szintén mindkét 

témát fontosnak tartotta, a Mesefesztivált javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: valóban mindkét téma fontos, ezért olyan áthidaló megoldást 

javasolnék, hogy most a Mesefesztiválra nyújtsuk be a pályázatot, a hő- és infrakamera 

beszerzésére pedig a következő testületi ülésen biztosítsunk pénzt. A képviselőkkel folytatott 

egyeztetésen egyetértettünk abban, hogy akkor terjesszük be a HungaroControl pályázatára a 

Mesefesztivált, ha egyrészt elszámolnak nekünk arról, hogy miért került ennyibe, másrészt, 

pedig ha a következő ülésen a hő- és infrakamera beszerzését beterjesztjük.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a pályázat benyújtásának elfogadását a 

Mesefesztivál témában. 

 

81/2015. (IV.28.) határozat 

 

 

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

be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében a 

2015. évre kiírt pályázati felhívásra az alábbi témában: 

 

Bálint Ágnes Mesefesztivál megrendezése 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és határidőben 

történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2015. április 30-ig. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a hő- és infrakamera beszerzésének 

elfogadását. 
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82/2015. (IV.28.) határozat 

 

 

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

HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében kiírt 

2015. évi pályázati felhívásra előkészített hő- és infrakamerák beszerzésére irányuló 

javaslatot támogatja és azt önkormányzati forrásból kívánja megvalósítani. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 

elkészíttetéséről, és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az előterjesztés elkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére: 

2015. május havi rendes ülés 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi 

Járőrszolgálat közötti megállapodás megkötésére 

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. 

 

 

83/2015. (IV.28.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

javaslata alapján úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a 

százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálattal 2015. április 1-től, 

2015. december 31-ig terjedő időszakra, terület bejárási és megfigyelési, továbbá a 

Polgármesteri Hivatal irányába történő jelentési, illetve más hatóságok felé történő 

feljelentés megtételi feladatok ellátására. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatási összeg 50%-át az Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet 3.2 számú 
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mellékletének 1.8.1. sorú „Általános tartalék” előirányzat terhére 250.000 Ft 

összegben biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az 

Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon a támogatási összeg két részletben 

történő átutalásáról (az elsőt a megállapodás aláírását követő 15 napon belül, a 

másodikat 2015. szeptember 15-ig). 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosításáról és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a megállapodás aláírására a döntést követő 15 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására a 2015. szeptember havi 

Képviselő-testületi ülésen 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István bizottsági elnök 

 

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: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

84/2015. (IV.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Gazdasági 

Bizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: tegnap kaptuk meg a pályázati felhívást. Tavaly és tavalyelőtt 

az önkormányzat teljes egészében saját keretéből oldotta meg a nyári gyermekétkeztetést, 

amely 2 millió forintba került. Előző években tudtunk pályázni, tavalyi évben megváltoztatták 

a feltételeket, nem lehetett, idén ismét úgy írták ki a pályázatot, hogy tudunk pályázni. 140-

160 gyermek tudna részt venni a nyári étkeztetésben, ennek a 30%-ára tudunk pályázni.  

 

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

 

 

85/2015. (IV.28.) határozat 

 

 

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

venni az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetési pályázaton, mely a gyermekszegénység elleni program keretében 

valósul meg. 

 

2. A 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázathoz szükséges önrész az 

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

rendeletének a 3.2 melléklet 1.7.2. során szereplő „Rendkívüli Települési 

Támogatás” előirányzaton biztosított.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 2. 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) 

 

 

12. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

13. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

14. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés május 28-án lesz, május 27-én pedig a 

bizottsági ülések. 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 

 

 


