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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 22/2015. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2015. július 28-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit képviselők Szlahó Csaba 
polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 
Orbánné F. Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat igazgató főorvosa, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Sztyehlikné Hegyi Krisztina Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója, Gál István Oktatási Bizottság külsős tagja, ifj. Fekete Károly, Csurgó 
János Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke, Dobosné Halász Csilla 
Vecsési Járási Hivatal osztályvezető, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, az intézményvezetőket, 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. Várszegi Csaba képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt megrendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a VSE Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a 27/2015. (II.24.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
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180/2015. (VII.28.) határozat 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztéseket felveszi napirendjei közé: 
 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt megrendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a VSE Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a 27/2015. (II.24.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosítására 
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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői kinevezésének utólagos véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe étterem bérbeadására kiírt 
pályázat eredményének kihirdetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvodában a 2015/2016. nevelési évtől indítható óvodai csoportok 
számának meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Kft. részére működési támogatás odaítélésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Szovjetunióba hurcolt politikai hadifoglyok és kényszermunkások emlékművének 
támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő Első 
Vecsési Nóta és Operett Est támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési sport 100 éve” című könyv kiadásának támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az Orrhigiéne Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB bizottsági elnök 
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17. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt megrendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a VSE Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a 27/2015. (II.24.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
 
22. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 
 

181/2015. (VII.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 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői kinevezésének utólagos véleményezésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe étterem bérbeadására kiírt 
pályázat eredményének kihirdetésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvodában a 2015/2016. nevelési évtől indítható óvodai csoportok 
számának meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Kft. részére működési támogatás odaítélésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Szovjetunióba hurcolt politikai hadifoglyok és kényszermunkások emlékművének 
támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 



6 
 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő Első 
Vecsési Nóta és Operett Est támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési sport 100 éve” című könyv kiadásának támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az Orrhigiéne Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB bizottsági elnök 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt megrendezési 
költségeihez 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a VSE Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a 27/2015. (II.24.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
 
22. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: július 2-án aláírtuk a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési Klaszter megállapodást. A Klaszter alapító tagjai a 
Fővárosi, a Pest Megyei, a XVIII. kerületi és a vecsési önkormányzat, a HungaroControll és a 
BA Zrt. A társulás azt a célt tűzte ki, hogy a reptér környezetének gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztését összehangolja. Július 21-én a XVIII. kerületi önkormányzat a 
fenti témában megbeszélést hívott össze, melyre az alapítók mellett meghívta a környék 
nagyobb gazdasági szerepelőit is.  
Az intézményi nyári felújítások folyamatosan zajlanak. A Petőfi téri iskola tornaudvarán 
elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer és folyamatban van a műfüves pálya kivitelezése. 
Ennek munkálatai június 26-án kezdődtek el és augusztus 3-án fejeződnek be.  
A Károly utca és az Attila utca kereszteződésében elkészült a forgalomlassító küszöb.  
Augusztus 3-7. között végzi el a hulladékgazdálkodási projekt keretében a M-U-T Kft. 
megbízásából a BinControll Kft. a kukákra a chipek felszerelését. Ezt megelőzően a 
szolgáltatást igénybevevők tájékoztató levelet is kapnak. Az átláthatóbb és ellenőrizhetőbb 
hulladékgazdálkodási rendszert hivatott elősegíteni.  
Július 22-én a Káposztafeszt szervezőivel tartottunk megbeszélést, ahol tájékoztatást kaptunk 
a várható programokról és feladatokról. A XV. Káposztafeszt két napos lesz.  
Június 26-án került megrendezésre a Szakorvosi Rendelőintézetben a Semmelweis Nap.  
Az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának felújítására beadott pályázatunk 
tartaléklistára került. 
Szomorú hírt kaptunk Rheinstettenből, július 18-án elhunyt Rudi Lang egykori 
alpolgármester. Rudi Lang úr kezdeményezője és aktív részese volt a testvérvárosi 
kapcsolatoknak. Nyugdíjba vonulása után, amíg egészségi állapota megengedte, továbbra is 
tartotta a kapcsolatot a vecsési barátaival és támogatott bennünket a németországi 
rendezvények megszervezésében. Halála nagy veszteség mindenki számára, aki szívén viselte 
a testvérvárosi kapcsolatunkat. 
Átadom a szót Csurgó János úrnak, Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 
elnökének. 
 
Csurgó János Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke: olyannyira 
megszaporodtak a teendőim a civil munkámmal kapcsolatosan, hogy nem tudtam már az 
általam elvárt szinten a közalapítvány vezetését vinni. Levélben mondtam le az elnöki 
tisztségről. Ezúton szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek a 
munkámhoz nyújtott áldozatos segítségét. Bízom benne, hogy ifj. Fekete Károly, aki átveszi a 
továbbiakban a közalapítvány vezetését, ugyanilyen odaadással vagy még nagyobb elánnal 
fogja végezni ezt a munkát és a továbbiakban ő is megkapja az önkormányzattól mind azt a 
támogatást, amit mi is megkaptunk.  
 
ifj. Fekete Károly: tisztelettel üdvözlök mindenkit. Felkértek az alapítvány vezetésére, aminek 
nagyon szívesen teszek eleget, mivel régebben nagyobb közéleti szerepet vállaltam Vecsésen, 
ez most hiányzik.  
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Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen Csurgó János úr 12 éves munkáját. Szavazásra 
teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

182/2015. (VII.28.) 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: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 
 

183/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) 
önkormányzati rendelet 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. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottság tagja: Várszegi Csaba elnök úr 
távollétében én vezettem az ülést. A Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 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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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

14/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VII.30.) önkormányzati rendeletét a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Jogszabályi változások 
miatt hatályon kívül helyeztük az előző rendeletet. A feltételek változatlanok, a pénzkeret 
maradt, saját erőből, nem szociális alapon jár, hanem tanulmányi eredmény alapján. 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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

15/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VII.28.) önkormányzati rendeletét a 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői kinevezésének utólagos véleményezésére 
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. 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette. 
 
Sztyehlikné Hegyi Krisztina Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatója: a tegnapi nemzetiségi ülésen jelezték, hogy nem kapták meg 
a pályázatomat, ez azért van, mert az egyház nem írt ki pályázatot. Vezetői programot kell 
készítenem az éves munkatervvel együtt augusztusban-szeptemberben, amikor elkészül 
természetesen az önkormányzatnak is el fogom küldeni. Most a beszámolómat hoztam, amit 
emailen is el fogok küldeni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

184/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Vecsés Város 

Önkormányzata és a Váci Egyházmegye Ordináriusa között 2012. május 29-én 
létrejött együttműködési megállapodás 8. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva - úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor Római Katolikus Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina további három tanévre szóló kinevezését utólagosan tudomásul 
veszi. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: azonnal;  

az érintettek értesítésére: 2015. július 31. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk igazgató asszonynak és további jó munkát kívánunk. 
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6. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe étterem bérbeadására kiírt 
pályázat eredményének kihirdetésére 
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 a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a győztesnek a Mini Étterem Kft-t 2+3 éve szerződéssel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által elfogadott 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

185/2015. (VII.28.) 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, a Vecsés 2314 helyrajzi számon 
nyilvántartott Club Cafe étterem bérbeadására kiírt pályázatra benyújtott 
ajánlatokat érvényesnek és a pályázatot eredményesnek nyilvánítja.  

 
2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

javaslata alapján úgy dönt, hogy a Mini Étterem Kft.-t nyilvánítja az 1. pontban 
foglalt pályázat nyertesének.  

 
3. A nyertes pályázóval kötendő helyiségbérleti szerződés határozott időre, 2(kettő) + 

3(három) évre szól, amely további 5(öt) évvel meghosszabbítható, míg a 
szerződésben rögzített bérleti díj nettó 100.000,- Ft/hó.   

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1., 2. és 3. pontban foglalt 

döntésének megfelelően, ügyvéd bevonásával gondoskodjon a helyiségbérleti 
szerződés megkötéséről, továbbá valamennyi pályázó írásbeli értesítéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

az érintettek, valamint az ügyvéd értesítésére: 2015. augusztus 3.; 
a helyiségbérleti szerződés megkötésére: 2015. augusztus 7. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának 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, Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke: a Szociális 
Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A 
Szociálpolitikai Kerekasztal szintén tárgyalta az előterjesztést és szintén elfogadta. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adja elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a HEP felülvizsgálata nagyon nagy munka volt, köszönöm 
szépen az aljegyző asszonynak és a hivatali kollégáknak a munkáját. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

186/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
149/2013. (VI.25.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját és 
úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező felülvizsgált „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata” című dokumentumot. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata dokumentumban megfogalmazott 
feladatok határidőben történő teljesítéséről. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot írja alá és a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületét, a Pest Megyei Kormányhivatalt 
és a Türr István Képző és Kutató Intézetet, valamint az önkormányzati fenntartású 
intézményeket. 

 
Határidő: azonnal;  

értesítésre: 2015. augusztus 5.; 
feladatok teljesítésére: HEP-ben foglaltak szerint 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvodában a 2015/2016. nevelési évtől indítható óvodai csoportok 
számának meghatározására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. a Halmi iskola épületében elhelyezett két 
óvodai csoport átkerül a Tündérkert Óvoda épületébe. Két óvónő és egy dadus néni munkája 
szűnik meg, egy óvónő már szándékozott elhagyni az óvodát, a dadus néni nyugdíjba vonul, a 
másik óvónőnek felajánlották, hogy egy gyesen lévő kolléganő helyére 5-6 évig felveszik.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szülői értekezletet is tartottunk a témával kapcsolatosan. A 
helyiségeket nem alakítjuk át. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

187/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének d) pontjában meghatározottak alapján 
úgy dönt, hogy a Tündérkert Óvodában a 2015/2016. nevelési évtől kezdődően az 
óvodában indítható csoportok száma 8, azaz nyolc. 

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

Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszámát 17 főben, az engedélyezett egyéb 
alkalmazotti létszámát pedig 14,5 főben állapítja meg 2015. szeptember 1-jétől. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető 

értesítéséről. 
 

Határidő: azonnal;  
az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Bizottsági tagoknak javasolja Vadászi 
Istvánnét, Gál Istvánt és Frühwirth Mihályt. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottság tagja: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adja elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

188/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény rendelkezései 
alapján 2015. augusztus 1. napjától létrehozza a Vecsési Települési Értéktár 
Bizottságot.  

 
2) A Bizottság tagjainak megválasztja: 
 
  Frühwirth Mihályt, 

  Gál Istvánt és 

  Vadászi Istvánnét. 

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

értesítse a Hungarikum Bizottságot és a Megyei Értéktár Bizottságot. 
 

Határidő: azonnal;  
értesítésre: a döntést követő 30 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Igazgató főorvos úr 
jelezte, hogy probléma van bizonyos gépekkel, javítás, új gépek beszerzése szükséges, illetve 
az egynapos sebészet elmaradt bérleti díját is ki kell fizetniük. Felkérem az érintett bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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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. 
 
 

189/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat részére 8 millió forint összegű támogatást biztosít (3,5 millió 
forint működési, 4,5 millió forint beruházási célú) támogatást biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati 
rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. (iparűzési adó többletbevétel) sora terhére.  

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület 
elé terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

az igazgató értesítésére: a döntést követő 3 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Kft. részére működési támogatás odaítélésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ahhoz képest, hogy mennyire megváltoztak a működési feltételek 
az elmúlt két évben, gondolok itt a rezsicsökkentésre és a lerakási járulékra, amit úgy 
kalkuláltunk, hogy 40-60 millió forint plusz kiadást fog jelenteni, ehhez képest ebben az 
évben még csak másodszorra adunk támogatást. Pályázati forrásból sikeresen elnyertek 23 
millió forintot, ha ezt megkapják, akkor év végéig nekünk már nem igen kell támogatást 
nyújtsunk. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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190/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 

Városgondnok Nonprofit Kft. részére 7 millió forint működési támogatást biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati 
rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. (iparűzési adó többletbevétel) sora terhére.  

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület 
elé terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

az ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Szovjetunióba hurcolt politikai hadifoglyok és kényszermunkások emlékművének 
támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
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: a Kormány emlékévvé nyilvánította az idei évet, 
emlékbizottságot is felállított, keretet is biztosított számára. A pályázati feltételek még nem 
kerültek kiírásra, várjuk, hogy megjelenjen a pályázat és tudjunk jelentkezni. A talapzatot 
megrendelnénk idén és a szoborra pályáznánk. Október 4-re tervezzük a talapzat átadását. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 
 

191/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a Fő út 49. szám melletti Hősök ligetében a Szovjetunióba hurcolt politikai 
hadifoglyok és kényszermunkások emlékműve elhelyezésre kerüljön.  
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2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az emlékmű talapzatának felállításához bruttó 1 
M Ft összegű támogatást biztosít a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 
2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 3.1 számú 
mellékletének 1.2.2.1.1 (iparűzési adó többletbevétel) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2015. évi költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület 
elé terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

NNÖK értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő Első 
Vecsési Nóta és Operett Est támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy 500 ezer forint támogatási összeg 
kerüljön elfogadásra. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját forrásából is biztosít 
300 ezer forintot a rendezvényre. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

192/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2015. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének a I. Feladattal nem terhelt 
működési pénzmaradvány 18.14. sora terhére Vecsés Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2015. október 9-én 
megrendezésre kerülő Első Vecsési Nóta és Operett Est megrendezésére. 

 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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Határidő: azonnal;  
a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 8 napon 
belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Kulináris Különlegességek Kft. kérelmének elbírálására 
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 
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy 300 ezer forint támogatási összeg kerüljön 
elfogadásra. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés első határozati javaslata a támogatási összeg 
elfogadásáról szól. Szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 
 

193/2015. (VII.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2015. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének a I. Feladattal nem terhelt 
működési pénzmaradvány 18.14. sora terhére a Kulináris Különlegességek Kft-t 
300.000,- Ft-os támogatásban részesíti a Moto-Rock fesztivál megrendezése céljából. 
 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 
Határidő: azonnal;  

a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 3 napon 
belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés második határozati javaslata a névhasználat 
elfogadásáról szól. Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
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194/2015. (VII.28.) határozat 

 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a „Vecsési Moto-Rock Fesztivál” elnevezésében használja Vecsés város nevét. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

értesítse a fesztivál szervezőjét, Zehetmayer Józsefet. 
 

Határidő: azonnal;  
értesítésre: 2015. augusztus 1. 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsési sport 100 éve” című könyv kiadásának támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
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. 
 
 

195/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2015. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének a I. Feladattal nem terhelt 
működési pénzmaradvány 18.14. sora terhére a Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány részére 635.000,- Ft támogatást nyújt a „Vecsési sport 100 éve” című 
könyv kiadási költségeire. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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Határidő: azonnal;  

a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 8 napon 
belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az Orrhigiéne Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária OB 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 
60 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az Oktatási 
Bizottság keretéből. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

196/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján az Orrhigiéne Alapítványt 60.000,- azaz Hatvanezer forint összeggel 
támogatja.  

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 
kerete”sor terhére biztosítja. 

 
3) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

Határidő: azonnal; 
a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 8 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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17. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

197/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja.  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására a Káposztafeszt megrendezési 
költségeihez 
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 
tavalyhoz hasonlóan saját keretéből 300.000,- forint támogatási összeget javasol elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. Az Oktatási Bizottság azzal a kitétellel szavazta meg a támogatási 
összeget, hogy a Káposztafeszt költségeiről kimutatást szeretne kérni. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és saját 
keretéből 40 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a 
Káposztafeszten belül megrendezendő foci kupára.  
 
Tóth Judit képviselő: a bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy azzal a kitétellel, ha nem lesz a 
foci kupára nevezési díj, csak abban az esetben támogatja. 
 
Pável Béla szakértő: nincs nevezési díj. 
 
Saska Istvánné képviselő Környezetvédelmi Bizottság tagja: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és saját keretéből 50 ezer forint támogatási összeget javasol 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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198/2015. (VII.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával megrendezésre kerülő 
2015. évi Káposztafeszt rendezvényét 300.000,- Ft összeggel támogatja. 

 
2. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére 
biztosítja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

javaslata alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával 
megrendezésre kerülő 2015. évi Káposztafeszt rendezvényét 50.000,- Ft összeggel 
támogatja. 

 
4. A 3. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.9.3. „Külterületen elszórt hulladékok 
összegyűjtése” sor terhére biztosítja. 

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

alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány irányításával megrendezésre kerülő 
2015. évi Káposztafeszt rendezvényét 40.000,- Ft összeggel támogatja. 

 
6. Az 5. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.3. „Sport Bizottság kerete” sor terhére biztosítja. 
 
7. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

8. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2015. évi költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány elnökének értesítésére: a 
döntést követő 8 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosításra: a következő negyedévi 
módosításkor 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a VSE Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 
 
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. 
 
 

199/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VSE 

Kézilabda Szakosztálya részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény alapján 1.600.000 Ft saját erő forrását az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének 3.1. számú melléklet 1.1.2.1.1.4. sorának többletbevétele terhére 
biztosítja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a VSE elnökét értesítse 

döntéséről. 
 

Határidő: azonnal;  
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a 27/2015. (II.24.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: februárban fogadta el a képviselő-testület a Közbeszerzési 
Szabályzatot, ennek a függeléke a Közbeszerzési Terv, melyet a hulladékpályázat miatt 
módosítani kell, nem nyílt eljárás, hanem meghívásos eljárás keretében bonyolítjuk le a két 
gépkocsi beszerzését. Ma délelőtt kaptuk meg ezt a hiánypótlási felhívást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 



24 
 

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

200/2015. (VII.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 

határozat mellékletét képező, módosított Közbeszerzési Tervet 2015. július 29-én 
kezdődő hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások 

átvezetéséről, valamint a módosított Közbeszerzési Szabályzatnak az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 
Határidő: azonnal;  

a szabályzat módosítására és közzétételére: 2015. július 29. 
 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László képviselő: a Károly utcai új forgalomlassító küszöbbel kapcsolatosan több lakos 
is megkeresett, hogy túl magas, nemhogy 20-szal, de még 5-tel sem lehet áthajtani rajta.  
 
 
22. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Oláh László képviselő: július 31-augusztus 1. között kerül megrendezésre a III. Moto-Rock 
Fesztivál, szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 
dr. Lugosi Mária képviselő: az augusztus 20-i ünnepség reggel 10 órakor kezdődik. 
 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztus 10-től, augusztus 19-ig igazgatási szünet lesz a 
Polgármesteri Hivatalban. A Járási Hivatal ezen idő alatt is nyitva tart, lesz portaszolgálat is. 
Szeptemberben 22-én tartaná a Képviselő-testület soron következő ülését, szeptember 21-én 
bizottsági ülések. 
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Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester         jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 


