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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 13/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. május 28-án (csütörtök)  

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, 

Geigeir Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 

Osztály vezetője, Rózsa Balázs Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Osztály vezetője, Tóth 

Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Pável Béla szakértő, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatója, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója, dr. 

Szarvas Tibor Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, Schiszlerné Bakk Katalin Falusi 

Nemzetiségi Óvoda vezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt. pénzügyi munkatársa, Tarcsa Lajos 

Jusec Kft. régió igazgató, Dobosné Halász Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezető 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a szakértő urat, az intézményvezetőket, 

a cégek vezetőit, Dudás Lajost a DPMV Zrt. munkatársát, Tarcsa Lajos igazgató urat, a Járási 

Hivatal képviseletében megjelent Dobosné Halász Csilla osztályvezető 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: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Fő út 49. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos pénzügyi 

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont levételét. 

 

 

114/2015. (V.28.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről 
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Javaslat a Fő út 49. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos pénzügyi 

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(6 igen szavazat, 5 nem szavazat) 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására és Alapító Okiratának módosítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2015. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ létszámfejlesztésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton való 

indulásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton 

való indulásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

 



4 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési 

Klaszter megalapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a JUSEC Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Kérdés 

 

25. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

26. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

115/2015. (V.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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására és Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2015. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ létszámfejlesztésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton való 

indulásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton 

való indulásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési 

Klaszter megalapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 
Kérdés 

 

25. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

26. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

 

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

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a májusi hónap igen gazdag volt rendezvényekben. Május 10-én 

délelőtt megemlékeztünk a kitelepítésekről, a Falusi Templomban volt a mise, az állomásnál 

és a templomnál koszorúztunk. Ugyanezen a napon délután ünnepeltük a Tájház 4. 

születésnapját, ahol a Falusi Óvoda növendékei és a Grassalkovich iskola diákjai adtak 

műsort.  Május 12-én látogatták meg hivatalunkat és fogadtam a német gyerekeket, akik a 

Grassalkovich iskola diákcsere programján belül vendégeskedtek nálunk. Május 21-én és 

május 27-én a DPMV Zrt. közgyűlésén vettünk részt jegyző asszonnyal. Elfogadtuk a 

mérlegbeszámolót. A Zajvédelmi Bizottság május 22-i ülésén Tábori Ferenc alpolgármester 

úr vett részt.  Május 26-án a Járási Hivatal szervezésében Esélyegyenlőségi nap volt a Bálint 

Ágnes Kulturális Központban. Köszöntő beszédet tartott dr. Tarnai Richárd 

kormánymegbízott úr. Előadást hallhattunk Huszka Mihály plébános úrtól és dr. Fehér Edina 

Vecsési Járási Hivatal vezetőtől. A program keretében betekintést nyerhettünk a fogyatékkal 

élők mindennapjaiba.  Május 9-én lezajlott a nagyszabású Lóti-futi rendezvényünk, amely 

idén is jó hangulatban és zökkenőmentesen telt el. Ugyanezen a napon délután volt egy 

ökölvívó emléktorna Varga Viktor emlékére. Április 26-án tartotta a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola nemzetiségi délutánjának I. részét, ahol a 3. és 6. osztályosok szerepeltek, 

május 9-én pedig a II. részét, ahol az 1. osztályosok léptek fel.  
A mai ülésen két pályázati anyag is napirenden lesz, a konyha felújítása illetve egy útépítés.  

Egyelőre a pályáztatások tömegesen nem indultak meg, azt várjuk, hogy a beharangozott 

energetikai felújítási pályázatok kiírásra kerüljenek. Kovacsics András, a Nemzeti 

Sportközpont munkatársa ismét jelentkezett a Halmi iskola bővítésével kapcsolatban. 

Szeptembertől lenne szükségünk a 4 tanteremre, ennek a megépítését nem tudjuk, hogyan 

gondolják, a terveket mi rendelkezésükre bocsátottuk. Várjuk, hogy mikor valósulhat meg. A 

HungaroControl pályázatán 1,1 millió forintot nyertünk a Bálint Ágnes Mesefesztivál 

megrendezésére. A CPI Group, a volt ABLON május 20-án járt nálunk a laktanya területének 

további fejlesztésével kapcsolatban. Egyeztetéseket folytatunk a Bádiprodukt Kft-vel is 

településfejlesztési szerződéséről, hogy mielőbb megvalósulhassanak a fejlesztések. 

Tájékoztatást kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes-

államtitkárától, Dr. Becsey Zsolt Lászlótól arról, hogy a gyáli érdekekre hivatkozva nem 

támogatják a 0202-es út megépítési tervét, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan.  

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

116/2015. (V.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 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

117/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 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: megkaptuk a könyvvizsgálói véleményt, a rendeletalkotás előtt 

hoznunk kell egy határozatot, átadom a szót jegyző asszonynak, ismertesse a határozatot. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ma délután kaptuk az e-mail-t a C.C. Audittól, melyben arról 

tájékoztattak, hogy a bejegyzett könyvvizsgáló Tasnádi Márta Éva huzamosabb ideig 

tevékenységében akadályoztatva lesz. Helyette a társaság részéről Csabai Gergely helyettes 

könyvvizsgálót jelölték ki, ő fogja aláírni, illetve már a zárszámadáshoz a könyvvizsgálói 

véleményt ő írta alá. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiadott egy állásfoglalást, melyben 

javasolta, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a könyvvizsgáló személyében történt 

változást.  

 

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

 

 

118/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatása alapján úgy dönt, hogy dr. Tasnádi Márta Éva 

könyvvizsgáló tartós akadályoztatása miatt Csabai Gergely (006216) helyettes 

könyvvizsgáló kijelölését és közreműködését tudomásul veszi és jóváhagyja.  

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

12/2015. (VI.01.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (VI.01.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 

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. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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: legnagyobb pozitívuma a zárszámadásnak, hogy van 

pénzmaradványunk. Ezúton is köszönöm a közreműködő kollégák munkáját, akik a 

zárszámadás összeállításán dolgoztak. Durván 130 millió forint szabadon felhasználható 

pénzmaradvány volt a 855 millióból, a többire kötelezettségvállalásaink voltak. Ebből a 130 

millióból ki kellett egészítenünk azokat a megszorításokat, amelyeket a költségvetési rendelet 

elfogadásakor javasoltunk. Jól tettük, hogy óvatosak voltunk. Ilyen megszorítás volt a civil 

szervezetek támogatásánál, különböző önkormányzati feladatoknál, a város működtetésének 

bizonyos elemeinél. Maradt 24 millió forint, amiből az Egészségügyi Szolgálatnak 10 millió 

forint működési támogatást javaslunk, illetve a VFC-nek 7,5 millió forintot. Az általános 

tartalékalapba 5,8 millió forint marad. A két ülés között nem említettem, hogy a felszámoló 

biztos május 7-én levélben tájékoztatott minket arról, hogy a pénz rendelkezésre áll a 

számlánkon, de addig, amíg bűnügyi zár alatt van, nem tudja kifizetni. Ez az összeg nem 

képezi a Quaestor felszámolási alapját, így elméletileg meg kell majd kapjuk. Reméljük, hogy 

meg is fog történni minél előbb. A civil szervezeteknek is biztosítottunk 5 millió forintos 

keretet, ebből 2,5 millió forintot osztottunk ki. A Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott egy 
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javaslat, hogy emeljük vissza ebből az alapból a Káposztafeszt finanszírozását, ami 750 ezer 

forint. Ezzel a módosítással teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

13/2015. (VI.01.) rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2015. (VI.01.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének zárszámadásáról. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: minden jogszabályban előírt ellenőrzést elvégzett a belső 

ellenőr, ezen felül soron kívüli ellenőrzésre került sor a Bálint Ágnes Kulturális Központnál. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

119/2015. (V.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

2014. évi belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a legnagyobb probléma a rezsicsökkentés, ami leginkább érint 

bennünket, valamint a különböző adók, illetékek. Ezek összege több mint 500 millió forintot 

tesznek ki, ennek következtében 223 millió forint a mínusz. A közgyűlésen elhangzott, hogy a 

menedzsment újratárgyalja a bérleti szerződéseket, üzemeltetési és vagyonkezelési 

szerződéseket, annak érdekében, hogy hogyan lehet a költségeket csökkenteni. Kérdezem 

Dudás Lajost, a DPMV Zrt. pénzügyi munkatársát, kívánja kiegészíteni a beszámolót? 

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: lehetséges, hogy ebben az évben szükséges valamilyen lépéseket 

tenni a költségek csökkentésére, de ez Vecsést nem igazán fogja érinteni.   

 

Szlahó Csaba polgármester: elhangzott még a bizottsági ülésen, hogy a kintlévőség 800 millió 

forint. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

120/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolóját 

 

14.107.827.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

                                           595.349.000,- Ft saját tőkével 

                      - 223.162.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt korlátlan időre elhatárolja. 

 

Határidő: azonnal; 

Sárosi István elnök-vezérigazgató értesítésére: a döntést követő 3 napon 

belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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: látszik a beszámolóból a kiegyensúlyozott gazdálkodás. A 

Földművelésügyi Minisztériumtól 23 millió forintot nyertek pályázaton, amely működésre 

fordítható.  

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató: aláírtuk a szerződést, 

remélhetőleg 90 napon belül folyósítják az összeget.  

 

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

 

 

121/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját 

 

122.654.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

  42.359.000,- Ft saját tőkével 

    7.984.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a 

döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy így 
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finanszírozni egy vállalkozást, hogy csak a bérekre pumpáljuk be folyamatosan a törzstőkét, 

nem lehet, tarthatatlan. Mindenképpen más megoldást kell keresni a vállalkozás fenntartására. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: keressük a megoldást az üzemeltetésre. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

122/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Gasztro Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolóját 

 

 7.174.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 5.498.000,- Ft saját tőkével 

         - 8.452.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Gasztro Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 

napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

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 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. 

 

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. 



14 

 

 

123/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját 

 

24.955.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

  8.841.000,- Ft saját tőkével 

       32.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. jogi képviselőjének 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

124/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját 

 

 28.294.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

23.692.000,- Ft saját tőkével 

  8.103.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel 

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
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Határidő: azonnal; 

Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

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

 

 

125/2015. (V.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 Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. állandó 

könyvvizsgálójának a C.C AUDIT Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58.; 

Cégjegyzékszám: 01-09-364944) választja meg, az alábbi feltételekkel: 

 

- a jogviszony kezdő napja: 2015. június 01.; 

- a jogviszony határozott időre, 2017.05.31. napjáig szól;  

- a könyvvizsgálatot természetes személyként dr. Tasnádi Márta Éva 

látja el (nyilvántartási száma: 005030); 

- a megbízási díj: 300.000 Ft + Áfa/év. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 

foglalt feltételekkel a C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést 

kösse meg. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 
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Határidő: azonnal; 

az ügyvezető értesítésére: 2015. május 29.; 

a megbízási szerződés megkötésére: 2015. június 1.; 

az ügyvéd értesítésére: 2015. június 3.; 

az alapító okirat benyújtására: 2015. június 27. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

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

 

 

126/2015. (V.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. tevékenységi 

köreit 2015. június 1-jén kezdődő hatállyal az alábbi, a gazdasági tevékenységek 

egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti TEÁOR számokkal egészíti ki:  

 

18.02’08 Nyomás (kivéve: napilap) 

18.20’08 Egyéb sokszorosítás 

56.21’08 Rendezvényi étkeztetés 

58.11’08 Könyvkiadás 

58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 

59.11’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

59.12’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

59.14’08 Filmvetítés 

59.20’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 

60.20’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

63.12’08 Világháló-portál szolgáltatás 

63.91’08 Hírügynökségi tevékenység 

63.99’08 Egyéb információs szolgáltatás m.n.s. 

73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12’08 Médiareklám 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető és az ügyvéd értesítésére: 2015. június 3.; 
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az alapító okirat benyújtására: 2015. június 27. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

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

 

 

127/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét 

képező módosított Alapító Okiratát. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető és az ügyvéd értesítésére: 2015. június 3.; 

az alapító okirat benyújtására: 2015. június 27. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére 

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: mivel a Falusi Óvoda nagyobb, több csoportja van, úgy kellene 

beosztani, hogy 3 napot a Falusi Óvodában, 2 napot pedig a Mosolyország Óvodában 

dolgozna a hölgy. Ezzel a javaslattal teszem fel szavazásra a határozat elfogadását. 
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128/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Nemzetiségi Óvoda részére 1 fő óvodapedagógusi létszámot biztosít megosztott 

munkakörben (Falusi Nemzetiségi Óvodában heti 3 nap, Mosolyország Óvodában 

heti 2 nap) 2015. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig a Falusi Nemzetiségi 

Óvoda és a Mosolyország Óvoda német nemzetiségi nevelési feladatainak ellátására. 

A Falusi Nemzetiségi Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 2015. 

szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig 11 fő. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 2015. 

évben bérre és járulékaira 680 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet 1.8.1. 

Általános tartalék sora terhére. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2015. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezetők tájékoztatásáról. 

 
Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület ülése (2015. 

I. félévi rendeletmódosítás) 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda 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. 

 

 

 



19 

 

129/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Dorfkindergarten Wetschesch 181/2009. (VIII.31.) határozat 7. pontjával elfogadott, a 

154/2011. (VI.28.) és a 154/2014. (IX.30.) határozattal 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Falusi 

Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve:  

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch” helyébe a 

 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Falusi Nemzetiségi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Dorfkindergarten Wetschesch” szöveg lép. 

 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Fő u. 83.” helyébe a 

„1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2220 Vecsés, Fő u. 83.” szöveg lép. 

 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

f) Az alapító okirat 5. pontjában 

 

„A költségvetési szerv alapító szerve: Vecsés Községi Elöljáróság”   

helyébe a 

„2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1949. év” szöveg lép. 

g) Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 

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.”  
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helyébe a 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

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. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

„A költségvetési szerv közfeladata: 

óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés helyébe a  

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 

         alapfokú oktatást megelőző nevelés” szöveg lép. 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és 

ellátás, 

a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése és 

ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 
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1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 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. 

 

o) Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján határozott időre.  A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

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 megbízásos jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

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

részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

t) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a költségvetési 

szerv vezetője látja el.  

 

6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

 

6.3.1. székhelyén: 150 fő 

6.3.2. óvodai csoportok száma a székhelyen: 5 csoport 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

2220 Vecsés, Fő 

u. 83. 

403. 

hrsz 

 3146 m
2
 A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 
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ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 

kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 30. 

napján kelt, 154/2014. (IX.30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

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

Módosító Okiratot, valamint 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. június 05.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. június 10. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda 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. 
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130/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Lachenland Kindergarten 181/2009. (VIII.31.) határozat 8. pontjával elfogadott, a 

153/2011. (VI.28.) és a 155/2014. (IX.30.) határozattal 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a 

Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten alapító okiratát a következők szerint 

adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve:  

Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten” helyébe a 

 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.2. megnevezése: Mosolyország Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Lachenland Kindergarten” szöveg lép. 

 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.” helyébe a 

„1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 

1.3.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 --- 2220 Vecsés, Tompa u. 25. 

                                                                                                                            ” szöveg lép. 

 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

 

f) Az alapító okirat 5. pontjában 

 

„A költségvetési szerv alapító szerve: Vecsés Községi Elöljáróság”   

helyébe a 
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„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1945. év” szöveg lép. 

g) Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 

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 

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. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

„A költségvetési szerv közfeladata: 

óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés helyébe a  

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés” szöveg lép. 

 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 
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gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 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. 

 

o) Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 

határozott időre.  A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

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 
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2 megbízásos jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

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

részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

t) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1.megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a költségvetési 

szerv vezetője látja el. 

 

6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 90 fő 

6.3.2. telephelyén: 30 fő 

6.3.3. óvodai csoportok száma a székhelyen: 3 csoport 

6.3.4. óvodai csoportok száma a telephelyen: 1 csoport 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 

székhely: 

2220 Vecsés, 

Kisfaludy u. 13-

15. 

székhely: 

2379. 

hrsz. 

    1287 m
2 

 

 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

A költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a székhelyén 
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telephely: 

2220 Vecsés, 

Tompa u. 25. 

 

telephely: 

1471. 

hrsz. 

 

    485 m
2
 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi eszközök. 

 

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

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 30. napján 

kelt, 155/2014. (IX.30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

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

Módosító Okiratot, valamint 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. június 05.; 

 a MÁK-nak megküldésre:  2015. június 10. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda 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. 

 



29 

 

131/2015. (V.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Óvoda 181/2009. 

(VIII.31.) határozat 9. pontjával elfogadott, a 191/2011. (VII.26.) és a 156/2014. 

(IX.30.) határozattal 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Bálint 

Ágnes Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve:  

Bálint Ágnes Óvoda” helyébe a 

 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bálint Ágnes Óvoda” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31.” helyébe a 

„1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31. ” szöveg lép. 

 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

f) Az alapító okirat 5. pontjában 

„költségvetési szerv alapító szerve: Római Katolikus Egyházközség” 

helyébe a 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1929. év” szöveg lép. 

g) Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

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 

3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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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. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

„A költségvetési szerv közfeladata: 

óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés helyébe a  

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés” szöveg 

lép. 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési  

intézményben 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 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, Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca -

településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 

vonatkozásában. 

 

o) Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 

határozott időre.  A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

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 megbízásos jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

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

részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

t) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 
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6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a költségvetési 

szerv vezetője látja el.  

 

6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 210 fő 

6.3.2. óvodai csoportok száma a székhelyen: 7 csoport 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 

 

2220 Vecsés, 

Toldy Ferenc u. 

31. 

 

 

 

4663. 

hrsz. 

 

 

  

    3585 m
2
 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A költségvetési 

szerv rendelkezésére 

áll a székhelyén 

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található épülettel. 

A feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre állnak 

a Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

 

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

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 30. napján 

kelt, 156/2014. (IX.30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

i) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal; 
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a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2015. június 05. 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. június 10. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda 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. 

 

 

132/2015. (V.28.) határozat 

 

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

41/2010. (II.23.) határozattal elfogadott, a 190/2011. (VII.26.) és a 157/2014. (IX.30.) 

határozattal 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Tündérkert 

Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve:  

Tündérkert Óvoda” helyébe a 

 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.3. megnevezése: Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  
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„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. (3431. hrsz.)” 

helyébe a 

„1.3. A költségvetési szerv 

2.3.1. székhelye: 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. (3431. hrsz.) 

2.3.2.  telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
--- 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. (3432/2. 

hrsz.) 

” szöveg lép. 

 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

f) Az alapító okirat 5. pontjában 

 

„A költségvetési szerv alapító szerve: Vecsés Nagyközség Tanács”   

helyébe a 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972. év” szöveg lép. 

g) Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

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 

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. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

„A költségvetési szerv közfeladata: 

óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés helyébe a  
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„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, 

alapfokú oktatást megelőző nevelés” szöveg lép. 

 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 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. 

 

o) Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 
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q) Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 

határozott időre.  A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

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 megbízásos jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

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

részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

t) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a költségvetési 

szerv vezetője látja el.  
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6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 210 fő 

6.3.2. telephelyén: 60 fő 

6.3.3. óvodai csoportok száma a székhelyen: 7 csoport 

6.3.4. óvodai csoportok száma a telephelyen: 2 csoport 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

székhely: 

2220 Vecsés, 

Halmy József 

tér 1. 

 

telephely: 

2220 Vecsés, 

Halmy József 

tér 1. 

székhely: 

3431. 

hrsz. 

 

telephely: 

3432/2. 

hrsz. 

   4106 m
2 

 

 

 

    1475 m
2
 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 30. napján 

kelt, 157/2014. (IX.30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

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

Módosító Okiratot, valamint 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. június 05. 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. június 10. 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2015. évi közterület használati díjának megállapítására 

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: egyeztetve az árusokkal, olcsóbb közterület használati díjat 

próbáltunk megállapítani.  

 

Rózsa Balázs Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Osztály vezetője: a Gazdasági Bizottsági 

ülésen elhangzott a vidámparkkal kapcsolatosan, hogy az árak igen magasak, egyeztessünk a 

vállalkozóval.  

 

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

 

 

133/2015. (V.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől 

eltérő használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 

2015. évi búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete 

által bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2.200.000,- Ft összegben, a kauciót 

300.000,- Ft összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:                           800,- Ft/m/nap 

Büfé területének díja:           800,- Ft/m
2
/nap 

Büfékocsi díja:                    8.000,- Ft/nap 

Parkoló díja:     1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi:       1.000,- Ft/nap 

tehergépkocsi.            2.000,- Ft/nap   

 

Aki a búcsú napján előre 2 napra befizeti a közterület használati díjat 20%, aki 

előre 3 napra 30% kedvezményt kap. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 
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Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 

megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ létszámfejlesztésére 

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. 

 

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. 

 

 

134/2015. (V.28.) határozat 

 

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

Kulturális Központ részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2015. 07. 

01-től a gazdasági feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 15 fő. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához bér és járulék 

költségeire 1 600 e Ft pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015. (III. 06.) rendelet 3.2. sz. melléklet 1.8.1. sora Általános tartalékalap terhére. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 2015. 

I. félévi módosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

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

Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton való 

indulásról 

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: a Központi Konyha fejlesztéséről lenne szó, 50%-os a támogatás. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

135/2015. (V.28.) határozat 

 

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

a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben - kiírt pályázati felhívásán és támogatja a Vecsés, 

Oktatási Intézmények Központi Konyhája (hrsz.: 35/2) felújítási munkálatainak 

kivitelezését.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 30.000.000.-Ft. A Képviselő-testület 

kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét, azaz bruttó 

15.000.000.-Ft-ot a 2015. évi költségvetés 7.2. sz. melléklet 1.1.1. költségsorán 

biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2015. május 29. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton 

való indulásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

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: itt is a bekerülési költség felét támogatják. Szavazásra teszem fel 

a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

136/2015. (V.28.) határozat 

 

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

a helyi Önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásán és támogatja a Vecsés, Város utca (hrsz.: 

448) felújítási munkálatainak kivitelezését.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 24.688.006.-Ft. A Képviselő-testület 

kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét, azaz bruttó 

12.344.003.-Ft-ot a 2015. évi költségvetés 3.2. sz. melléklet I. Működési kiadások 2.7. 

sor utak üzemeltetése költségsorán biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2015. június 09. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési 

Klaszter megalapítására 

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. 
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Tóth Judit képviselő: az ilyen klasztertársulások sok esetben nagyon hasznosak. 

Mindenképpen támogatom. 

 

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

 

 

137/2015. (V.28.) határozat 

 

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

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és térsége terület- és 

gazdaságfejlesztésében, illetve részt vesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapításában. 

 

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

együttműködéshez szükséges Szándéknyilatkozatot a határozat melléklete szerinti 

tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a JUSEC Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2014. évi beszámolójának 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

138/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Jusec 

Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2014. évi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal; 

 a JUSEC Kft. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Nagyon alapos a 

beszámoló, melyet az Igazgatási Osztály készített. 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. Rendkívül alapos és mindenre kiterjedő 

beszámoló, köszönjük szépen az Igazgatási Osztály munkáját. 

 

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

 

 

139/2015. (V.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2014. évi ellátásáról szóló beszámolót. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról és értesítse a 

döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

 tájékoztatásra és értesítésre: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: örömmel hallottam, hogy megkezdődött már tervekben is a 

hulladékudvar felé gondolkodás. Legutóbb a lomtalanítás során merültek fel problémák, 

melyekre szintén megoldás lehetne a hulladékudvar.  
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Régebbi testületi ülésen már jeleztem, hogy a Halmi téren a tagóvoda előtti fekvőrendőr mellé 

oszlopokat kellene kihelyezni, mivel az árok felé kerülik ki az autósok.  

A Lincoln úton szeretnénk, ha az üzemeltető nemcsak a sínek felőli aluljárónál tenne ki 

információs táblát, hanem a Lőrinci úti kereszteződésnél is. Rendszeresen fordul elő, hogy 

kamionok a GPS-t követve nem találják a cégeket.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a hulladékudvar régi tervünk. Hogy mikor tudjuk kiköltöztetni 

ezzel együtt a Városgondnok Kft-ét, az komolyabb pályázatnak a része kell, hogy legyen. 

Tervezzük és a költségvetésben is biztosítottunk pénzt, hogy a Lincoln útra több helyen ki 

fogunk rakni nagy információs táblákat pontosan azért, hogy könnyebb legyen a tájékozódás.  

 

Tóth Judit képviselő: az Akácfa utcából a Zöldfa utcára kikanyarodva balra a fának a lombja 

nagyon belóg, nem lehet belátni az utat, nagyon balesetveszélyes. 

 

Saska Istvánné képviselő: a Pöltenberg és a Gróf Vécsey utca sarkán van a Wizzair-nek 

parkolója, ezzel valamit csinálni kellene, mert teljesen beláthatatlan emiatt ez a kereszteződés.  

 

25. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Tóth Judit képviselő: a Vecsési Tájékoztatóban megjelent a lomtalanítás kapcsán egy cikk, 

ami véleményem szerint nyílt rasszista cikk, felháborító. A múlt testületi ülésen is megütötte a 

fülemet, amikor Szabó Attila képviselő úr szóban elmondta ugyanezt.  

 

Szabó Attila képviselő: mi ezzel a probléma? Milyen valótlant állít a cikk? 

 

Tóth Judit képviselő: az, hogy egységesen a cigányságot, mint cigány hordát emlegeti, és 

megkülönböztetés nélkül bármilyen bűncselekménnyel kapcsolatban egy népet tesz felelőssé, 

nem hiszem, hogy ezt magyarázni kellene.  

 

Szabó Attila képviselő: én köszönöm a szerkesztő úrnak, hogy nem cenzúrázta a cikket, ez 

természetesen az én véleményem és még számtalan vecsési lakosnak a véleménye, én ezt 

vállalom. Mióta megjelent a cikk többen jelezték tetszésüket.  

 

dr. Lugosi Mária képviselő: május utolsó vasárnapján, 31-én 15 órakor lesz a Hősök napja a 

Róder Imre Cserkészcsapat szervezésében. Ezúton várunk mindenkit szeretettel a 

megemlékezésen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: május 17-én elbúcsúztattuk Varga Péter plébános urat. Püspök 

atya Németországba vezényelte. Áthelyezéséig 9 éven át a vecsési Irgalmas Jézus Plébánia 

plébánosa volt. Javaslom, hogy munkája elismeréseként arany vecsési címeres kitűzőt 

adományozzunk részére. Szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását. 

 

 

140/2015. (V.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy Varga Péter 

plébános részére - aki áthelyezéséig 9 éven át a vecsési Irgalmas Jézus Plébánia 

plébánosa volt – az egyházközségben végzett munkája elismeréseként köszönete jeléül 

aranyból készült vecsési címert ábrázoló kitűzőt adományoz. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

26. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: polgármester úr szabadsága a következőképpen változik: június 

22. helyett június 30-tól július 6-ig lesz szabadságon. Augusztusban terv szerint a hivatali 

zárás két hetében és a hónap utolsó hetében, augusztus 10-től szeptember 1-jéig megy 

szabadságra. Rendkívüli testületi ülés június 9-én, 15 órakor lesz. Következő rendes testületi 

ülés június 23-án, bizottsági ülések pedig június 22-én várhatóak. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 

 

 


