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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 18/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. június 23-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, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző Igazgatási Osztály vezetője, Geiger Gizella 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, 

Pallaga Norbert r. őrnagy, Vecsési Rendőrőrs parancsnoka, Kecskeméti Róbert szakértő, 

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

igazgatója, dr. Szarvas Tibor Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, Tárnokiné Törő 

Krisztina Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Schiszlerné Bakk Katalin Falusi 

Nemzetiségi Óvoda vezetője, Vadászi Mária Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, Csurgó József 

Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke, Dobosné Halász Csilla 

Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, Pallaga Norbert őrsparancsnok urat, a 

szakértő urakat, az intézményvezetőket, a közalapítványok elnökeit, 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 10 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Szabó Attila képviselő úr jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága 

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

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 

 

Javaslat Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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 pontok felvételét. 
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149/2015. (VI.23.) határozat 

 

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

előterjesztéseket felveszi napirendjei közé: 

 

Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének 

kinevezéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a Fő út 49. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos pénzügyi 

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2015. év második félévi pályázati felhívására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe Étterem bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2015/2016. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az EURÓPA UNIÓ által kiírt INTERREG IV. C. jelű pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Róder Imre sírbolt emlékhellyé nyílvánítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzat képviseletének ellátására a Budapest Airport Konzultációs 

Bizottsági ülésein 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott:  dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott:  Csurgó János közalapítvány elnöke 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 
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18. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Kovács Gyula kérelmező által indított településképi 

bejelentési eljárásban 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

150/2015. (VI.23.) 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: 

Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének 

kinevezéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 
Javaslat a Fő út 49. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos pénzügyi 

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2015. év második félévi pályázati felhívására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe Étterem bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2015/2016. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az EURÓPA UNIÓ által kiírt INTERREG IV. C. jelű pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Róder Imre sírbolt emlékhellyé nyílvánítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzat képviseletének ellátására a Budapest Airport Konzultációs 

Bizottsági ülésein 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Kovács Gyula kérelmező által indított településképi 

bejelentési eljárásban 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: beruházásokról annyit, hogy zárszámadásig visszafogtuk az 

összes beruházásunkat, a tavalyról elmaradottakat is, most lesz lehetőségünk ezeket pótolni. 

Tavaly megkezdtük a járdák rekonstrukcióját, idén is folytatjuk és befejezzük a maradék 

szakaszokat. A Kertekaljai parkoló építését is a napokban befejeztük. Az intézményi 

felmérések megtörténtek, karbantartási munkálatokra tett javaslatot az Üzemeltetési Osztály. 
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Tájékoztatom a testületet arról, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetési pályázaton közel 

2,5 millió forintot nyertünk. Megnyitott ismét a nyári napközis tábor a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében, idén a Halmi iskolában. 

Múlt testületi ülésen nem tolmácsoltam, ezúton pótolnám, az Életjel Alapítvány levélben 

köszönte meg a Képviselő-testületnek a támogatását. Így lehetőségük nyílt arra, hogy a 

speciális nyári olimpiára kijusson két vecsési sportoló.  

Június 2-án Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szabó István és két alelnöke, Szerenka Tibor 

és Venczel Ferenc jártak nálam, akikkel a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről tárgyaltunk. 

Június 4-én megtartottuk az Összetartozás napját, ebből az alkalomból a szoborparkban Attila 

vezér után Csaba és Árpád vezér mellszobra is kihelyezésre került. Megemlékeztünk a 

Trianoni eseményekről.  

Június 9-10-én jutalom palacsintázást szerveztünk a kitűnő tanulóknak. A kicsik ezt nagy 

örömmel veszik.  

Június 14-én tartottuk hagyományos Városi Ünnepségünket és a Pedagógus Napot.  

Június 22-én a CPI Group cégcsoport vezetői kerestek fel, ők a volt ABLON, 

településfejlesztési szerződés módosítása ügyében. Ők azok, akik a laktanyát fejlesztik és 

hasznosítják. Új vezérigazgató és menedzsmentjük van.  

Ennyit szerettem volna elmondani beszámolómban, szavazásra teszem fel a tájékoztató 

elfogadását. 

 

 

151/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

152/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

Javaslat Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került. A megyei főkapitány úr 

tegnap keresett meg minket levélben, kérte, hogy véleményünket minél előbb jutassuk el 

hozzájuk a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatosan. Felkérem az 

érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság ülését Alattyányi István 

elnök úr távollétében én vezettem. A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: Baár Pál r. ezredes úr megbízása ideiglenes, a megyei főkapitány 

úr szeretné kinevezni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

153/2015. (VI.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baár Pál r.ezredes úr 

Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével 

egyetért. 

 

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

értesítse a Pest Megyei Rendőrfőkapitányt. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Pallaga Norbert r. őrnagy: köszönöm szépen r. ezredes úr nevében és további jó munkát 

kívánok! 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a Fő út 49. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan átvételével kapcsolatos pénzügyi 

elszámolásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Múlt ülésen a 

bizottságok megtárgyalták, akkor testület elé nem került. Van egy jogszabály, ami alapján az 

ingatlanérték 10%-át szokták kifizetni lelépési díjként, a bizottságok ezt nem tartották jónak. 

Behívtuk az érintett hölgyet és felajánlottunk neki egy összeget, ami 300 ezer forint. 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. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője: telefonon beszéltem a hölggyel és 

elfogadta a polgármester úr által felajánlott összeget. 

 

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

 

 

154/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú, 2220 Vecsés, Fő út 49. sz. alatti 446. helyrajzi számú 

ingatlan lakásbérleti szerződését Koponyás Józsefné bérlővel közös megegyezéssel 

megszünteti azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek, továbbá a telkek bérletére vonatkozó helyi szabályokról 

szóló 10/1994. (VI.7.) ÖK. rendelet 29. §-a alapján a bérlő részére 300.000,- Ft 

összegű pénzbeli térítést fizet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015. (III.06.) rendeletének Általános tartalékalapja terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a megállapodás előkészítéséről, Önkormányzat nevében történő 

aláírásáról és az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

 

Határidő: a lakásbérleti szerődés megszüntetésére: a döntést követő 10 napon 

belül; 

a rendelet módosításának előkészítésére: a költségvetési rendelet 

2015. I. félévi módosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

 

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Három intézményről 

van szó. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

két intézmény vonatkozásában volt érintett a bizottság, a Falusi Nemzetésig Óvoda és a 

Városi Könyvtár tekintetében. Mindkét személy esetében a bizottság támogatta a korábbi 

vezető kinevezését és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői teendőinek ellátására a korábbi 

vezető megbízását javasolja a Vecsés és Környéke Társulásának. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettese: a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat is tárgyalta az előterjesztést a Falusi Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában, 

egyetértési jogát adja Schiszlerné Bakk Katalin kinevezéséhez. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

155/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Bakk Katalint bízza meg a Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten 

Wetschesch (2220 Vecsés, Fő út 83.) intézményvezetői teendőinek ellátásával a 

2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. 

szerint, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkező 

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

156/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vecsés és Környéke 

Társulás 13/2015. (VI.23.) számú döntésével, amelyben Tárnokiné Törő Krisztinát bízta 

meg a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (2220 Vecsés, Telepi út 44.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig 

terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint állapította meg. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 3. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

157/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Istvánnét bízza meg a Róder Imre Városi Könyvtár (2220 Vecsés, Telepi út 43.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig 

terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2015. év második félévi pályázati felhívására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a hő- és infrakamerák 

beszerzése tárgyában. 
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Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja szintén hő- és infrakamerák beszerzése tárgyában a Képviselő-

testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, célként szintén a hő- és infrakamerák 

beszerzését határozta meg. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

158/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja 

keretében a 2015. év második félévére kiírt pályázati felhívására az alábbi 

témában: 

 

Hő- és infrakamerák beszerzése 

 

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

határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2015. július 06-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe Étterem bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Borbás Ágnes aljegyző asszonyt, összegezze a bizottsági véleményeket. 

 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző: ismertetem az első határozati javaslatot. A Képviselő-

testület pályázatot ír ki a Vecsés, 2314. hrsz-on nyilvántartott étterem és kiszolgáló helyiségek 

megnevezésű ingatlanra. A második határozati javaslatban fejtettük ki bővebben a bizottsági 

vélemények alapján, hogy a pályázati dokumentáció milyen feltételeket tartalmazzon. A 

helyiségben végezhető tevékenység az a vendéglátás, a bérleti szerződés időtartama a 

szerződő felek megállapodása szerinti határozott idejű, de legfeljebb 5 év, amely további 5 

évre meghosszabbítható. A legalacsonyabb bérleti díj 100 ezer forint + ÁFA/hó + közüzemi 
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költségek. Benyújtási határidő 2015. július 13. 12 óra. A pályázati biztosítékot az 

önkormányzat nem köti ki. Az önkormányzat a bérlő tevékenységéhez szükséges átalakítási, 

felújítási vagy korszerűsítési költségeket nem téríti meg. A bérlő a szerződéskötés szerződés 

szerinti bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni. 

Beérkező ajánlatok értékelésére és előzetes elbírálására a közbeszerzési Bíráló Bizottságot és 

a Gazdasági Bizottságot kéri fel. A bírálati szempontok az ajánlott bérleti díj összege, szakmai 

referenciák, az üzleti koncepció illetve működtetési terv. Az eredményhirdetés 2015. 

augusztus 15.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a leírt üzleti terv és a koncepció lesz az, ami a legnagyobb 

arányban számít, ez 50%-kal, 30%-kal a referenciák és 20%-kal a bérleti díj. A bérleti díj 

minimumát meghatároztuk. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 

bizottságaik véleményét. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság javasolja, hogy a Gasztro Kft. 

feladatkörébe ne csak a bérlés maradjon meg, hanem esetlegesen bármikor számíthassunk a 

szakmai segítségükre, munkájukra.  

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztés 

és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

159/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Önkormányzatának 

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

rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Vecsés 2314 helyrajzi 

számon nyilvántartott étterem kiszolgáló helyiségekkel megnevezésű ingatlan és a 

hozzá tartozó tárgyi eszközök bérbeadására jelen határozat mellékletét képező 

pályázati hirdetmény útján. 

 

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

hirdetménynek az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételéről. 
 

Határidő: azonnal; 

a hirdetmény megjelentetésére: a döntést követő napon 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

160/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

2314 helyrajzi számon nyilvántartott étterem kiszolgáló helyiségekkel megnevezésű 

ingatlan és a hozzá tartozó tárgyi eszközök bérbeadására vonatkozó pályázati 

dokumentáció ingyenes és az alábbi feltételeket tartalmazza: 

 

a) a helyiségben végezhető tevékenység: vendéglátás; 

b) bérleti szerződés időtartama: a szerződő felek megállapodása szerinti 

határozott idejű, de legfeljebb 5 év, amely további 5 évvel meghosszabbítható; 

c)  legalacsonyabb bérleti díj: 100.000,- Ft/Áfa/hó plusz közüzemi költségek; 

d) benyújtási határidő: 2015. július 13., 12.00 óra; 

e) pályázati biztosítékot az önkormányzat nem köt ki; 

f) az önkormányzat a bérlő tevékenységéhez szükséges átalakítási, felújítási vagy 

korszerűsítési költségeket nem téríti meg; 

g) a bérlő a szerződéskötéskor a szerződés szerinti bruttó bérleti díj 

háromszorosának megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni; 

h) a beérkező ajánlatok értékelésére és előzetes elbírálására Vecsés Város 

Önkormányzatának Közbeszerzési Bíráló Bizottsága, valamint a Gazdasági 

Bizottság jogosult; 

i) bírálati szempontok: az ajánlott bérleti díj összege; szakmai referenciák; az 

üzleti koncepció illetve működtetési terv 

j) eredményhirdetés: 2015. augusztus 15. napjáig 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati dokumentáció 

összeállítására, a határozatban foglalt tartalommal. 

 

Határidő: azonnal; 

a dokumentáció összeállítására: a döntést követő napon 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2015/2016. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Frühwirthné Halász Melinda NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 

 

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

 

 

161/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az 

önkormányzati fenntartású óvodák minden csoportjánál – szükség esetén - a 

maximális létszámtól való eltérést a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ 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 azzal, hogy a Károly utcai telephely kerüljön ki 

az Alapító Okiratból. 

 

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. 

 

 

162/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

181/2009. (VIII. 31.) határozat 11. pontjával elfogadott, a 61/2012. (III.27.) és a 85/2013. 
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(IV.23.) határozatával módosított Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

 

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

Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) . Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve: Bálint Ágnes Kulturális Központ” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bálint Ágnes Kulturális Központ” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
--- 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 10. 

2 
--- 2220 Vecsés, Vértesi Nándor utca 9. 

” szöveg lép. 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

f) Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 

g) Az alapító okirat 6. pontjában  
 

„A költségvetési szerv alapítási éve: 1951. év” helyébe a 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1951. év” szöveg lép. 

 

h) Az alapító okirat 7. pontjában  
 

„A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:  

  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

   2220 Vecsés, Szent István tér 1.” helyébe a 

 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének, fenntartójának 

         3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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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: közművelődés feladatainak ellátása” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődés feladatainak ellátása” szöveg 

lép. 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
910110 

Közművelődési intézmények 

tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődés feladatainak ellátása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

2 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) 

tevékenység és támogatása 

3 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 

étkeztetés 

4 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

5 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, 

képzés 

6 105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és 

egyéb támogatások 
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7 013350 Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

8 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

9 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása 

10 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

11 082094 Közművelődés-kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékességi, működési területe: Vecsés város közigazgatási 

területe 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

3 megbízási 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. 

s) Az alapító okirat 18. pontjában 

„A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján határozott időre.” helyébe az 

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

vezetőjét Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
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pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja” szöveg lép. 

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

5.4 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 

 

székhely: 

2220 Vecsés, 

Telepi út 43. 

 

telephelyei: 

2220 Vecsés, 

Jókai Mór utca 

10. 

 

 

2220 Vecsés, 

Vértesi Nándor 

utca 9. 

székhely: 

2314. 

hrsz. 

 

797/2. 

hrsz. 

 

 

 

 

2294. 

hrsz. 

    2393 m
2 

 

 

 

    266 m
2 

 

 

 

 

 

    197 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 2314. 

hrsz. és a 

telephelyként 

működő 

797/2, 2261, 

2294 hrsz. 

ingatlanok a 

rajta található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

leltár szerint 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

          6. Záró rendelkezés 

          Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 

kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 23. napján 

kelt, 85/2013. (IV.23.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

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

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

polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 
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Határidő: azonnal; 

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2015. június 29.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. július 02. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az EURÓPA UNIÓ által kiírt INTERREG IV. C. jelű pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a pályázaton való indulás feltétele egy projektjavaslat megírása, 

aminek költségét, ha nyerünk, elszámolhatjuk a projekt keretein belül. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

163/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

az Európai Unió által kiírt INTERREG IV. C. jelű pályázaton vezető partnerként. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a projektjavaslat elkészíttetésére szerződést kössön az Elycon 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2200 Monor, Petőfi S. u. 18.)-el bruttó 5.000 EUR + 

Áfa összegért. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban foglalt döntés 

végrehajtásának érdekében bruttó 2 MFt összeget biztosít az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 3.2. számú 

melléklet 1.8.1. sora terhére. 
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Határidő: azonnal; 

a szerződéskötésre: a döntést követő 3 napon belül; 

pályázat beadására: 2015.07.15. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Róder Imre sírbolt emlékhellyé nyilvánítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a sírboltot 2003 óta az önkormányzat gondozza. Kikértük az 

Üzemeltetési Osztály és a temető üzemeltetőjének véleményét is az emlékhellyé 

nyilvánításról. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

164/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Imre, Vecsés díszpolgárának a temető III. parcella 1. sorában a 42. számú helyen 

lévő sírboltját az Önkormányzat 2015. 07. 01. napjától a tulajdonába veszi és 

emlékhellyé nyilvánítja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse Rosdy Pál 

kérelmezőt és a temetőt üzemeltető SZIGÜ-INRI Kft-t. 

 

Határidő: azonnal; 

Rosdy Pál értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

az üzemeltető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

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

Javaslat az Önkormányzat képviseletének ellátására a Budapest Airport Konzultációs 

Bizottsági ülésein 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A konzultációs 

üléseken, ha nem tudtam részt venni, alpolgármester úr helyettesített, de nem rendelkezett 

szavazati joggal. Testületi felhatalmazás szükséges hozzá. Felkérem az érintett bizottságok 

elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

 

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

 

 

165/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Airport Konzultációs Bizottságának ülésein a polgármester akadályoztatása esetén 

Tábori Ferenc alpolgármester képviseli az Önkormányzatot. 

 

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

tájékoztassa a Budapest Airport Zrt-t. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott:  dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A beszámoló nagyon 

részletes, bemutatja a fejlődést, amin keresztülment a szakorvosi rendelőintézet, a végén a 

szükséges fejlesztésekkel. Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 

állásfoglalását. 

 



23 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem az igazgató-főorvos urat, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos: köszönöm, nem kívánom kiegészíteni, szeretném 

megköszönni az eddigi segítségét és támogatását a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mi is köszönjük az egészségügyi szolgálat munkáját. Szavazásra 

teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

166/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2014. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

167/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Egészségügyéért 

Közalapítvány 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 



24 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott:  Csurgó János közalapítvány elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a közalapítvány elnökét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Csurgó János Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke: köszönjük 

szépen a testület támogatását. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a közalapítvány munkáját. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

168/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a közalapítvány elnökét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke: nem. 
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Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a közalapítvány egész éves munkáját. Szavazásra 

teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

169/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Tájékoztatásáért 

Közalapítvány 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

170/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Sportjáért 

Közalapítvány 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a könyvtár vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője: köszönöm szépen, nem kívánom 

kiegészíteni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a könyvtár munkáját. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

171/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

2014. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

 

172/2015. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Oktatási 

Bizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

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

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése van, tegye 

meg. 

 

Saska Istvánné képviselő: a Zrínyi utca Arany János utca és Achim András utca közötti 

szakaszán összetörték a virágládákat. 

Külső Gyáli úton a gumis előtt kilazultak a szegélykövek. 

 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  

 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző: következő testületi ülés július 28-án lesz, a bizottsági ülések 

július 27-én. Rendkívüli testületi ülést kell tartsunk július elején pályázattal kapcsolatosan. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Halápiné Borbás Ágnes 

     polgármester         aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


