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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 24/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. szeptember 15-én (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, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth 

Erika Pénzügyi Osztály vezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató 

főorvosa, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető 

igazgatója, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, dr. Fehér Edina Vecsési 

Járási Hivatal vezetője, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, dr. Balázs Gábor 

levéltáros 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, az intézményvezetőket, a Járási Hivatal 

vezetőjét, dr. Balázs Gábort, a hivatali kollégákat, szakértő urakat és a sajtó képviselőit.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki jelen van, 

így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (III.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájába beépülő akcióterületekre és főbb projektelemekre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján kitüntető díjakra történő 

felterjesztésre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat „Vecsés története” helytörténeti monográfia költségeinek biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a 4180/2-8, 4180/15-21 és a 4180/23 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására vonatkozó 

képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Péter utca és Pál utcában végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni 

helyreállításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, vecsési 2786/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Lakótelepi játszótérre tervezett műfüves futballpálya létesítésére vonatkozó 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány és a Vecsési Polgárőr Egyesület 

támogatására a Káposztafeszt rendezési költségeihez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztály felnőtt férfi csapata részére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a 2015. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napokon való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

26. napirendi pont: 

Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Jakab István kérelmező által indított rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti eljárásban 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 



4 

 

 

203/2015. (IX.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 
1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (III.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájába beépülő akcióterületekre és főbb projektelemekre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján kitüntető díjakra történő 

felterjesztésre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat „Vecsés története” helytörténeti monográfia költségeinek biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 4180/2-8, 4180/15-21 és a 4180/23 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására vonatkozó 

képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Péter utca és Pál utcában végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni 

helyreállításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú, vecsési 2786/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Lakótelepi játszótérre tervezett műfüves futballpálya létesítésére vonatkozó 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány és a Vecsési Polgárőr Egyesület 

támogatására a Káposztafeszt rendezési költségeihez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztály felnőtt férfi csapata részére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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21. napirendi pont: 
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napokon való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 

 

22. napirendi pont: 
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

26. napirendi pont: 
Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Jakab István kérelmező által indított rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti eljárásban 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: július végén az Európai Unió által kiírt INTERREG IV. C. jelű 

pályázati kiírásra Vecsés Város Önkormányzata vezető partnerként határidőben benyújtotta 

GRENATS című pályázatát. A pályázat témája a környezetvédelem, klímavédelem, a káros 

anyag kibocsátásának csökkentése, ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Práczki Péter 

fogja össze a pályázati projektet. A Petőfi Iskola területén augusztus 3-án készült el a 22x42 

m alapterületű műfüves labdarúgó pálya a város és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös 

beruházásában. A kivitelező ugyanaz a cég volt, aki az Epresben, most is gyors és szakszerű 

munkát végeztek. Több más felújítás is történt az iskolában, amit a Váci Egyházmegye 

végzett el. Augusztusban elkészült Vecsés Város Fenntarthatósági Terv alapelvei és 

célkitűzései című tanulmány munkaközi változata, valamint Vecsés Város Klímavédelmi 

Stratégiájának I. fázisa. Mindkét tanulmány az önkormányzat által megvalósított, illetve a 

későbbiekben benyújtandó pályázatokhoz szükséges. A BM önkormányzati fejlesztések 

támogatására kiírt felhívására benyújtott Vecsés, Város utca felújítási munkálatainak 

kivitelezése nem nyert támogatást. Pályázatunk tartaléklistára került. A KEOP 1.1.1/C/13-

2013.-0024 azonosító jelű Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázat 

keretében beszerzett hulladékgyűjtő edényzetek leszállítása és átvétele megtörtént. 

Augusztusban a Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzést tartott a Károly utca 
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felújítása kapcsán. Rendben találtak mindent. A 2007-2008-ban épült 8 utca vonatkozásában 

megtörtént a projekt záró helyszíni ellenőrzése. Itt is mindent rendben találtak. A 

Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítása Főosztálya helyszíni ellenőrzést 

tartott az ÁROP-3.A.2-2013-0031 azonosító jelű, Szervezetfejlesztés Vecsés Város 

Önkormányzata számára című pályázat kapcsán. Az ellenőrzés nem állapított meg 

hiányosságokat, egy pontban kértek hiánypótlást, amelynek teljesítése folyamatban van. 

Megindultak a beruházások. Fő úton a Telepi utca – Kálmán utca közötti járdaszakasz 

elkészült. Besztercei utcában a Lőrinci út – Halmi utca közötti szakasz készült el, a 

Damjanich utca – Széchenyi utca közötti szakasz folyamatban van. Fő úton a 

gyalogosátkelőhely létesítésére az engedélyt megkaptuk, a kivitelezés folyamatban van, a 

forgalombahelyezés várható időpontja kb. 1 hónap. Epresben burkolási munkákat végeztünk. 

Megkezdődnek az útépítések is, tavalyról adósak vagyunk a Nyárfa utca, Péter utca, Pál utca, 

Major utca építésével, valamint sor kerül az András utca és a Csaba utca építésére. A Nemzeti 

Sportközpontból kerestek meg minket a Halmi iskola bővítése kapcsán. Teljes egészében a 

Magyar Állam fogja finanszírozni a beruházást. Négy tanterem fog megépülni, nagy 

valószínűséggel nem emeletráépítéssel, hanem toldással. Tavaly hozott a testület egy olyan 

döntést, hogy amennyiben csatorna, vízhálózat felújításra, cserére kerül sor, ami olyan 

nagymértékű burkolat megbontással jár, ami megnehezíti a helyreállítást, akkor teljes pálya 

rekonstrukciót kérünk. Így újul meg a Péter, Pál, Nyárfa és a Major utcák. A Fő út 49. szám 

alatti épület kerítése és a melléképületek bontása megtörtént, a tereprendezés és a parkosítás 

folyamatban van. Előkészítettük a terepet a politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

alkalmából készítendő Emlékműnek. Rendezvények között megemlíteném a július végén 

megrendezett Motorock fesztivált és az augusztus 29-i Murcifesztet. Az Életjel Alapítvány 

megköszönte a támogatást a Los Angelesben nyáron megrendezett speciális olimpián való 

részvételhez. Két vecsési diáknak nyújtottunk támogatást. Mayer Barbara görkorcsolyában 1 

arany és 2 ezüstéremmel tért haza. Takács Máté bowling sportágban egyéniben 4. helyezést 

ért el, csapatversenyben pedig 6. helyezést. Ezúton gratulálunk a versenyzők eredményéhez. 

Varga Péter plébános úr levélben köszönte meg a Képviselő-testületnek a Vecsés címere 

kitűzőt. 

 

Czibonya Zoltán képviselő: szeretnék minden képviselőt meghívni a szeptember 18-i 

Bajnokok Vacsorájára, ami a Bálint Ágnes Kulturális Központban kerül megrendezésre 18 

órai kezdettel.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

204/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

205/2015. (IX.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (III.06.) 

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. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: könyvvizsgálói is elfogadásra javasolja a rendeletet. Szavazásra 

teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájába beépülő akcióterületekre és főbb projektelemekre 

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 azzal a módosítással, hogy kerüljön bele az 

anyagba a szennyvízátemelő rendszer teljes felújítása, a wi-fi internethálózat kiépítése városi 

szinten és a térfigyelőrendszer kiépítése. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Sport Bizottság által tett kiegészítő 

javaslatokkal és azzal, hogy javasoljuk még a nyugati ipari területek bővítése érdekében a 

0202-es út megépítésével kapcsolatosan felmerülő forgalomnövekedésre való tekintettel a 

Lincoln út – Lőrinci út csatlakozásánál a körforgalom megépítését.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a Grassalkovich 

iskola bővítése is kerüljön bele az akcióterületek bővítéséhez. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Sport Bizottság által tett 

kiegészítésekkel. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a szakorvosi rendelő 

bővítése és az egynapos sebészet bővítése kerüljön bele. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 

0202 jelű út kiemelt fontosságú célként szerepeljen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a javaslatokkal kiegészített határozati 

javaslat elfogadását. 

 

206/2015. (IX.15.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 31.§-a szerinti egyeztetés lefolytatását megelőzően 

– úgy dönt, hogy Vecsés Város 2015-2020. közötti Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának (ITS) elkészítéséhez jelen határozat mellékletét képező 

dokumentumban meghatározott fejlesztési programokat irányozza elő. 

 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 

„Akcióterületek, az akcióterületen kívüli, egyedi fejlesztések, valamint az 

önkormányzati intézményrendszer energetikai fejlesztése” programját prioritási 

sorrend felállítása nélkül fogadja el. 

 

3. A Képviselő-testület a bizottságok véleményei alapján kiegészíti a mellékletben 

szereplő dokumentumokat a következő javaslatokkal: 
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- 0202 jelű út kiemelt fontosságú célként szerepeljen; 

- a szakorvosi rendelő bővítése, az egynapos sebészet kibővítésével, valamint 

nappali kórházzal; 

- a Grassalkovich iskola tanterem bővítése; 

- térfigyelő kamerarendszer bővítése; 

- szabadidő park és gördeszka pálya kialakítása a Nagy Göci területén; 

- wifi hálózat kialakítása a víztoronynál és a városban; 

- körforgalom a Lincoln parknál (Lőrinci-Lincoln utcák kereszteződésében); 

- Kispatak-lakóparktól induló kerékpár és futóút kialakítása; 

- szennyvíz átemelők korszerűsítése; 

- főépítészi módosító javaslatok a Nyugati akcióterülethez. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának jelen határozatban foglaltak szerinti 

összeállításáról. 

 

Határidő: folyamatosan 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete alapján kitüntető díjakra történő 

felterjesztésre 

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 

a „Nemzetiségekért Díj” kategóriában Frühwirth Mihály urat javasolja jelölésre a Képviselő-

testületnek. 

 

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

sport területéről a javaslatokat november 6-ig kell leadni, a bizottság következő ülésén 

újratárgyalja az előterjesztést. 

 

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

külön javaslatot nem tett a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és szintén nem tett javaslatot a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és szintén nem tett javaslatot a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és két 

javaslatot is tett. Az „Év Kisvállalkozása Díj”-ra a Brunner Fémmegmunkáló Kft.-t, az „Év 

Iparosa Díj”-ra Kaiser Pált javasolja jelölésre a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság javaslatát 

elfogadásra. 

 

 

207/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlése 

Elnökének felkérésére úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati 

rendelete alapján javaslatot tesz az alábbi kategóriában: 

 

Nemzetiségekért Díj  Frühwirth Mihály 

 

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

felhívásban megjelölt formanyomtatványon és határidőig az Önkormányzat 

nevében írja alá és juttassa el a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői 

Irodájához. 

 

Határidő: azonnal; 

a javaslat elküldésére: az 1-9. díjak vonatkozásában: 2015. október 1-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „Év Kisvállalkozása Díj”–ra jelölés 

elfogadását. 

 

 

208/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlése 

Elnökének felkérésére úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati 

rendelete alapján javaslatot tesz az alábbi kategóriában: 

 

Év Kisvállalkozása Díj Brunner Fémmegmunkáló Kft. 

 

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

felhívásban megjelölt formanyomtatványon és határidőig az Önkormányzat 

nevében írja alá és juttassa el a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői 

Irodájához. 
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Határidő: azonnal; 

a javaslat elküldésére: az 1-9. díjak vonatkozásában: 2015. október 1-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „Év Iparosa Díj”–ra jelölés elfogadását. 

 

 

209/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlése 

Elnökének felkérésére úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati 

rendelete alapján javaslatot tesz az alábbi kategóriában: 

 

Év Iparosa Díj  Kaiser Pál 

 

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

felhívásban megjelölt formanyomtatványon és határidőig az Önkormányzat nevében 

írja alá és juttassa el a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájához. 

 

Határidő: azonnal; 

a javaslat elküldésére: az 1-9. díjak vonatkozásában: 2015. október 1-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat „Vecsés története” helytörténeti monográfia költségeinek biztosítására 

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: átadom a szót dr. Balázs Gábornak. 
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Dr. Balázs Gábor levéltáros: köszönöm a bizalmat a leendő munkával kapcsolatban. 1979 óta 

Vecsésen élek az Andrássy telepen, jelenleg Pesten tartózkodom. 2012-ben végeztem 

történelem szakon az ELTE-n, három nyelven beszélek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: dr. Balázs Gábor lenne a főszerkesztője ennek a kiadványnak, két 

szerkesztő bizottsági tag segítené a munkáját, Vadászi Istvánné és Pável Rita személyében. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

210/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elkészítteti „Vecsés 

története” című helytörténeti monográfiát, amely kezdetektől napjainkig bemutatja 

Vecsés társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlődését. 

 

2. A Képviselő-testület a monográfia elkészítésével Dr. Balázs Gábor levéltárost bízza 

meg. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a monográfia elkésztésére bruttó 5 millió Ft 

összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) 

önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sora terhére. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a szükséges szerződések 

megkötéséről és a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 15 nap 

 a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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211/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

132/2015. (V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül. 

 

b) Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

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

intézmény  

        

       6.3.1. székhelyén: 240 fő 

        6.3.2. óvodai csoportok száma a székhelyen: 8 csoport 

 

c) Az alapító okirat 6.4. pontjában a 

 

„telephely:  

     2220 Vecsés, Halmy József tér 1.  

     3432/2. hrsz. 

     1475 m
2
” szöveg elhagyásra kerül. 

 

d) Az alapító okirat Záró rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. június 15. napjától 

hatályos, a 132/2015. (V.28.) határozattal elfogadott, 1/2015./Tündérkert Óvoda – 

Ökoóvoda AO okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

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

Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2015. szeptember 18.; 

a MÁK-nak megküldésre:  2015. szeptember 18. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat a 4180/2-8, 4180/15-21 és a 4180/23 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására vonatkozó 

képviselő-testületi döntés meghozatalára 

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 a 

Gazdasági Bizottság által javasolt 80 Ft/m
2
/hó + ÁFA díjat elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, a 80 Ft/m
2
/hó + ÁFA díjat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a területből származó bevételt részben szabadidős tevékenységre, 

részben gazdaságfejlesztésre kell fordítsuk. Szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

212/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul az önkormányzati 

tulajdonú 4180/2-8, 4180/15-21 és a 4180/23 helyrajzi számú, összesen 7.137 m² 

nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan parkoló céljára történő 

bérbeadásához 5 éves időtartamra, bérleti szerződés alapján az Optotel Kft. (1184 

Budapest, Csókakő u. 35. sz., képviseli: Kiss Gergő ügyvezető) részére az alábbi 

feltételekkel: 

 

 a parkolóhelyek kialakítása, a terület körbekerítése, a parkosítás, a kamerarendszer és 

a térvilágítás kiépítése, valamint a szükséges közműcsatlakozások kialakítása és a 

megvalósítás során felmerülő valamennyi költség a bérbevevőt terhelik úgy, hogy a 

költségek a bérleti díjból nem kerülhetnek kompenzálásra, 

 

 a terület (7.137 m²) bruttó bérleti díja 80.-Ft/m²/hó + ÁFA 

 A bérleti díj évente a hivatalos inflációs ráta mértékének megfelelően módosul. 

 

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

az Optotel Kft.-t és gondoskodjon a határozat mellékletét képező bérleti szerződés-

tervezet Önkormányzat nevében történő aláírásáról. 

 

Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül; 

 a bérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

213/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 

önkormányzati tulajdonú 4180/2-8, 4180/15-21 és a 4180/23 helyrajzi számú, 

összesen 7.137 m² nagyságú terület bérbeadásából befolyó bevételt az MNV Zrt.-vel 

2013. 07. 26-án megkötött szerződésben eredetileg rögzített célra 

(vállalkozásfejlesztés, közpark létrehozás), illetve a fenti helyrajzi számú ingatlanok 

állagmegóvására fordíthatja. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a bevétel szerződés szerinti felhasználásáról 

és az MNV Zrt. részére határidőben történő jelentésről. 

 

Határidő: azonnal; illetve minden év december 31. napja 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 
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, 2 

millió forintos vételár felajánlását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, javasolja, hogy az elővásárlási jogáról ne mondjon le az önkormányzat, 

javasolja a tulajdonossal egyeztető tárgyalás kezdeményezését a Vagyongazdálkodási Osztály 

közreműködésével, 2 millió +/- 15% forint vételárban.  

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy ne korlátozzuk a vételárat, véleményem szerint 

érdemes mindenképpen megszerezni az ingatlant. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: javaslom a vételár összegét maximum 2,3 

millió forintban határozzuk meg. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Alattyányi István képviselő úr 

módosításával az 1. határozati javaslat elfogadását. 
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214/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

tulajdonú, Vecsés 3430/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 5 171 m
2
 területű ingatlanon fekvő, Schümeky Péter (2220 Vecsés, Fő 

út 197/C 2.31. sz.) beruházásában elkészült, de az ingatlan-nyilvántartásban önálló 

helyrajzi számon fel nem vett 37,80 m
2
 nagyságú felépítmény kiemeléséhez nem 

járul hozzá, hanem Schümeky Péternek a felépítménnyel kapcsolatosan eszközölt 

beruházásait külön megállapodás keretében megtéríti azzal, hogy ekként a 

felépítmény a földrészlettel együtt marad önkormányzati tulajdonban. A 

felépítményre fordított beruházás megtérítési összegét maximum 2.300.000,- Ft-ban 

határozza meg. 

 

A megtérítés (2.300.000,- Ft) összegére a Képviselő-testület pótelőirányzatot biztosít 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati 

rendelete 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sorának terhére. 

 

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

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

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

jelen határozatról a kérelmezőt értesítse és gondoskodjon a megállapodás 

lebonyolításáról. 

 

Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül; 

 a megállapodás megkötésére: a döntést követő 15 napon belül; 

 a költségvetési rendelet módosítására: 2015. novemberi ülés 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Péter utca és Pál utcában végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni 

helyreállításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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215/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

járul hozzá a Vecsés, Péter utca és Pál utcában a DPMV Zrt. általi rekonstrukciós 

beavatkozások elvégzéséhez, hogy a munkálatok befejezését követő 30 napon belül 

az üzemeltető saját költségén a burkolatot teljes felületen helyreállítja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a DPMV Zrt-

t. 

 

Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, miszerint nem tartunk igényt a 

tulajdonba vételre. 

 

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

 

 

216/2015. (IX.15.) határozat 

 

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

hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 7.§ (2) 

bekezdése szerinti állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét a 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által az állam nevében megvásárolt Vecsés közigazgatási 

területén lévő lakóingatlanok tekintetében nem kezdeményezi. 

  

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

döntésről a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t értesítse. 

 

Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, vecsési 2786/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

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 10 ezer forint/ m
2
 áron. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 10 ezer forint/m
2
 áron. 

 

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

 

 

217/2015. (IX.15.) határozat 

 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés belterület 2786/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, 27 m² területű ingatlant eladja Gyene Bálint 

2220 Vecsés, Bem utca 104. sz. alatti lakosnak bruttó 270.000,- Ft eladási áron. 

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott 

döntésről a kérelmezőt értesítse és gondoskodjon az adásvételi szerződés 

elkészíttetéséről és az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

 az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül; 

 az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 60 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Lakótelepi játszótérre tervezett műfüves futballpálya létesítésére vonatkozó 

pályázat benyújtására 

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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

218/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására a Lakótelepi játszótér 2/36 

hrsz.-ú területén egy 22x42 méter nagyságú műfüves futballpálya létesítésére. 

 

2. A pályázat becsült összköltsége: bruttó 39.455.725,- Ft. A Képviselő-testület úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat 30%-os önrészét, azaz bruttó 11.836.718,-Ft-ot 

valamint a pályázati biztosíték 200 000,-Ft-os összegét az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet 

1.2.2.1.1 sora terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a pályázat határidőben 

történő benyújtásáról, valamint a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és annak a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. október 09.; 

 a biztosíték befizetése: azonnal; 

 a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület 2015. 

november havi ülése 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária OB elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

219/2015. (IX.15.) határozat 

 

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

kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához a következők szerint: 

 

a) az „A” típusú pályázat esetében felsőoktatási tanulmányokat már folytató, illetve 

a 2015/2106. tanévben felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő hallgatók 

számára: 

 

10 fővel 5.000,- Ft/fő/hó x 10 hó összeggel, összesen 500.000,- Ft-tal, azaz 

ötszázezer forinttal. 

 

b) a „B” típusú pályázat esetén felsőoktatási tanulmányokat a 2016/2017-es 

tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára: 

 

2 fővel 5.000,- Ft/fő/hó x 5 hó összeggel, összesen 50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer 

forinttal, 6 - azaz hat – egymást követő tanulmányi félévben. 

 

2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által üzemeltett on-line adatbázisban rögzíti. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2016. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: csatalakozási nyilatkozat aláírására: 2015. szeptember 24.; 

a nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő 

megküldésére: 2014. október 1.; 

az „A” és „B” típusú pályázat egyidejű kiírására: 2015. október 5.; 

pénzügyi fedezet biztosítására: a 2016. évi költségvetési rendelet 

megalkotása. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

220/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

György út 50. szám alatt működő alapellátási rendelő helyén mentőállomás és 

alapellátási központ épületkomplexumot kíván létesíteni. 

 

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

engedélyezési eljáráshoz szükséges tervek elkészíttetésére nettó 5 millió Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 6.350.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 

1.2.2.1.1. sora terhére. 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 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 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 
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220/2015. (IX.15.) határozat 

 

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

György út 50. szám alatt működő alapellátási rendelő helyén mentőállomás és 

alapellátási központ épületkomplexumot kíván létesíteni. 

 

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

engedélyezési eljáráshoz szükséges tervek elkészíttetésére nettó 5 millió Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 6.350.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 

1.2.2.1.1. sora terhére. 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 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 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány és a Vecsési Polgárőr Egyesület 

támogatására a Káposztafeszt rendezési 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 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági 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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 
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222/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

Közművelődéséért Alapítvány részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2015. 

évi Káposztafeszt belső biztosítási és hangosítási költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati 

rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sora terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület 

elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az Alapítvány elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

 a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 

 

 

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

 

 

223/2015. (IX.15.) határozat 
 

 

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

Polgárőr Egyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2015. évi 

Káposztafeszten feladataik ellátásához. 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati 

rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sora terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-

testület elé terjesztéséről. 
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Határidő: azonnal; 

a Polgárőrség vezetőjének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

 a költségvetési rendelet módosítására: 2015. november 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztály felnőtt férfi csapata részére 

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 a támogatást. 

 

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

elfogadásra javasolja a támogatást a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és szintén elfogadásra javasolja a támogatást a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 

 

 

224/2015. (IX.15.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) rendelete alapján a 

VSE kézilabda szakosztály felnőtt férfi csapatának működési költségeire 3.500.000,- 

Ft összegű pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sorának többletbevétele terhére. 

 

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

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Vecsési Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

 a költségvetési rendelet módosítására: 2015. IV. negyedévi 

rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba 
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polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 

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 támogatást a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a támogatást a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a támogatást a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

225/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III.06.) rendelete 3.1. számú 

melléklet 1.2.2.1.1. sorának többletbevétele terhére a Vecsési Futball Club részére 

10.000.000,- Ft összegű egyszeri támogatást nyújt működési költségekre, mely összeg 

három havi egyenlő részletben kerülhet felhasználásra. 

Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 

megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítés kiküldésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat a 2015. évi őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

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. 

 

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. 

 

 

226/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben 

is megszervezi az őszi faültetési akciót. 

 

2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

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

rendelet 7. 1. számú melléklete, 3. 9 sorú Környezetvédelmi Keret előirányzat 

terhére, a 3. 9. 2 sorban, parlagfű elleni védekezésre előirányzott 2.000.000 Ft 

kerüljön átcsoportosításra a facsemeték beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakosságnak az igényelt facsemeték darabjáért 

1.000 Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az igénylést követő 

előzetes helyszíni ellenőrzésről. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről és a Képviselő-testület 

novemberi ülésére történő beterjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a lakosság tájékoztatása 2015. szeptember 16-tól; 

a facsemeték beszerzése 2015. október 30-ig; 

a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület 2015. 

novemberi ülésén 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részére karácsonyi csomag vásárlásához 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

227/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 3.1. sz. melléklet 1.2.2.1.1 során lévő 

előirányzat összegéből 2.000.000 Ft-ot biztosít karácsonyi csomag vásárlására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: a 2015. III. negyedévi rendelet 

módosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napokon való részvétel költségeire 

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 

saját keretéből 50 ezer forint támogatást javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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228/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 

javaslata alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítványt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a Tokaj-

Hegyaljai Szüreti Napokon való részvétel költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület 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. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

22. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Osztály vezetőjét, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője: átmenetileg szabad pénzeszközeinket jelen pillanatban 

nem tudjuk leköti diszkontkincstárjegybe, ugyanis olyan alacsony az elérhető hozam, hogy a 

bank elállt a vételtől. Folyamatosan keressük a lekötési lehetőségeket, de amíg nem találunk 

megfelelőt, a legcélszerűbb, hogy az OTP számlán tartjuk az átmenetileg szabad pénzeszközt.  

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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229/2015. (IX.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

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

továbbra is kísérje figyelemmel a lekötési lehetőségeket és kedvező ajánlat esetén 

kösse meg az ügyletet, különös figyelemmel arra, hogy a pénzeszköz utalása ne 

kerüljön többe, mint a várható hozam, kamat bevétel. 

 

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

vizsgálja meg a folyószámlán átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötési 

lehetőségeit. 

 

Határidő: azonnal; 

ajánlatok bekérése: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Pável Béla szakértő, Káposztafeszt Szervező Bizottsági tag: tisztelettel szeretném meghívni a 

képviselőket és a jegyző asszonyt a XV. Vecsési Káposztafeszt felvonulás zsűrijébe.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy polgármester 

úr eltér az előzetesen jóváhagyott szabadságos ütemtervétől. Szeptember 22-től 25-ig lesz 

szabadságon. 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés október 20-án lesz, bizottsági ülések 

időpontja október 19. 
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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 

 


