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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 27/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. október 20-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Saska 

Istvánné, Várszegi Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Orbánné Forgó Erika 

Üzemeltetési Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 

ügyvezető igazgatója, Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője, Dobosné Halász Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője, Kecskeméti Róbert 

szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

osztályvezetőjét, a hivatali kollégákat, szakértő urakat és a sajtó képviselőit.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Szabó Attila és Oláh László képviselők jelezték, hogy nem 

tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat elvi döntés meghozatalára a Bálint Ágnes Kulturális Központ nonprofit szervezetté 

való átalakításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 

 

 

235/2015. (X.20.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat elvi döntés meghozatalára a Bálint Ágnes Kulturális Központ nonprofit szervezetté 

való átalakításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a főépítész 4 éves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentése elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti 

kereteinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. 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 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. között létrejött 

megbízási szerződés felmondására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása c. terv és a Vecsés 

Város helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. 

(IX.15.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 

2014-2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 214/2015. (IX.15.) határozat 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Podoba Dzsenifer kérelmező által indított 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 

 

 

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

 

 

236/2015. (2015.X.20.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 
1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 



4 

 

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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a főépítész 4 éves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentése elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti 

kereteinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. 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 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. között létrejött 

megbízási szerződés felmondására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása c. terv és a Vecsés 

Város helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. 

(IX.15.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 

2014-2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 214/2015. (IX.15.) határozat 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Kérdés 

 

17. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 
Javaslat másodfokú döntés meghozatalára Podoba Dzsenifer kérelmező által indított 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: folyamatban lévő „vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázatunkkal kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Ellenőrzési Osztálya időközi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. A 

projekt előrehaladása nyomon követhető és megfelelő. Ugyanezen pályázat keretében 

beszerzett Mercedes Sprinter aprítékszállító vontató gépjármű leszállítása megtörtént. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására - a Lakótelepi játszótérre tervezett műfüves 

futballpálya létesítésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. 

A Városgondnok Kft. megkapta a pályázaton nyert 23 millió forintos támogatását. 
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Az útépítések területén jelentős haladást tudtunk elérni szeptemberben-októberben. A 

Gammel, Munkácsy, Bokor és Tölgyfa utcák aszfaltozási munkálatai elkészültek. A DPMV 

Zrt. által a vízhálózat rekonstrukció utáni útépítés keretén belül a Péter és Pál utca elkészült, 

hátra van a Major és a Nyárfa utca. Az András utca útépítése saját beruházásból készült el és 

folyamatban van a Csaba utca építése is.  

A Fő úti gyalogosátkelőhely műszaki átadás-átvételi eljárása október 8-án megtörtént, várjuk 

a Közlekedési Hatóságtól a forgalombahelyezési eljárás időpontjának kijelölését. A lámpa 

működik, a Magyar Közút ZRt. a műszaki átadáson üzemeltetésre átvette. 

Október 7-én a ravatalozó 1 éves műszaki bejárása megtörtént: hibalista nem került felvételre. 

Szeptember 29-én a NIF ZRt. projektgazdával folytattunk megbeszélést a reptérre vezető 

gyorsvasút ügyében. Sajnos ez az állomásainkat nem érinti, de mindenképpen azt szeretnénk 

elérni, hogy végre ezeket az állomásokat, esetleg a peronokat újítsák fel. Egyelőre 

tartaléklistán van a projekt.  

Október 16-án aláírásra került az Önkormányzat és a Nemzeti Sportközpontok között a 

Halmy téri iskola 4 tantermes bővítésére vonatkozó megállapodás. 

A BA Zrt-vel tárgyalások kezdődtek, egyrészről a fejlesztési beruházással kapcsolatos 

kérdésekről. A reptér a 2-es terminál parkolójában építene 140 férőhelyes hotelt, 500 m
2
-es 

kongresszusi teremmel. A tárgyaláson a vecsési adópolitika is szóba került.  

Szeptember 26-27-én került megrendezésre a XV. Káposztafeszt. Összességében sikeres 

rendezvény volt, ezúton köszönöm a szervezőbizottság munkáját. 

Október 1-jén az Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük a hajlott korúakat a Bálint Ágnes 

Kulturális Központban. 

Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk az Erzsébet téren. 

Október 9-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében került megtartásra az első 

Nemzetiségi Népdal-, Nóta- és Operett Est. 

Október 17-én az evangélikus gyülekezet jótékonysági kulturális napot tartott a Bálint Ágnes 

Kulturális Központban templomuk bővítésére 

 

Pável Béla Káposztafeszt Szervezőbizottság tagja: a szervezők nevében megköszönöm 

mindazoknak, akik jelen voltak és emelték a rendezvény színvonalát.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

237/2015. (X.20.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 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: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

238/2015. (X.20.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Pénzügyi együttes bizottsági ülésen volt olyan felvetés, hogy az önkormányzat 

érdekképviseleti szerve, a TÖOSZ véleményezési jogával élhetett-e, nem tudjuk. A 

kormányrendeleteket tárcaközi egyeztetésre szokták kiküldeni. Felkérem az érintett 

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

17/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (X.22.) önkormányzati rendeletét a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a főépítész 4 éves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentése elfogadására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

239/2015. (X.20.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a határozat 

mellékletét képező, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

8.§ b) pontja szerint készített négy éves összefoglaló jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti 

kereteinek felülvizsgálatára 

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.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság 

együttesen ülésezett. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek. 

 

Tóth Judit képviselő: sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy ez így alakult, semmiképpen 

sem jó irányban változik, a forrás is kevesebb lesz rá. 

 

Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: továbbra is 

megpróbáljuk fenntartani a kialakult gyakorlatot, a lehetőségek majd eldöntik, hogyan tudjuk, 

hogy megmaradjon a kistelepüléseken is az ellátás. Amíg nem jött ki az a rendelet, ami ezt 

szabályozza, addig még nem tudunk biztosat mondani arra, hogy hány fővel, hogyan és 

miként tudjuk tovább megoldani a feladatokat.  
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: azt a kiegészítő támogatást, ami eddig a feladatalapú 

támogatásként jött, azt a következő évi költségvetési törvény nem tartalmazza, ezért 

dönthetnek úgy egyes önkormányzatok képviselő-testületei, hogy nem fogják tudni 

fenntartani, finanszírozni helyben ezt a feladatellátást. Nekünk is kevesebb pénzből kell 

fenntartanunk a társulást, de bízunk abban, hogy ha társulásban látjuk el, mégis kedvezőbb, 

mintha önállóan tennénk.  

 

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

 

 

240/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 

január 1-jétől az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 8. §. (6) bekezdése és a 10. §. értelmében 

a települési önkormányzatok feladatkörében maradó lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása feladatot a 68/2013. 

(IV. 23.) határozattal létrehozott „Vecsés és Környéke Társulás” fenntartásában 

működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal kívánja ellátni. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjával Vecsés város 

közigazgatási területén a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 

családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátását, szervezetét összevonja 

egy szakmai egységbe. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésekről tájékoztassa a Vecsés és 

Környéke Társulást, valamint a tag települések kedvező döntése esetén 

gondoskodjon a Társulási Megállapodás módosításának előkészítéséről és az 

intézmény Alapító Okiratának módosításának előkészítéséről. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2015. október 25.; 

  előkészítésre: 2015. november 25. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

241/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 

január 1-jétől az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a 
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járásszékhely települési önkormányzatokhoz kerülő hatósági feladatokhoz 

kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítását is a 68/2013. (IV. 23.) határozattal létrehozott „Vecsés 

és Környéke Társulás” fenntartásában működő Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal kívánja ellátni. 

 

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

2016. január 1. napjával a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmailag 

és szervezetileg önálló, az intézményen belül külön intézményegysége látja el, 

melynek illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésekről tájékoztassa a Vecsés és 

Környéke Társulást, valamint a tag települések kedvező döntése esetén 

gondoskodjon a Társulási Megállapodás módosításának előkészítéséről és az 

intézmény Alapító Okiratának módosításának előkészítéséről. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2015. október 25.; 

  előkészítésre: 2015. november 25. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. 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. 

 

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

felterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek az „Év Legjobb Csapata Díj”-ra ifj. Dobrovitz 

Józsefet (1992), az „Év Edzője Díj”-ra Dobrovitz Józsefet (1968). ifj. Dobrovitz József 4-es 

fogatban, EB csapat bronz, 2-es fogatban VB csapat arany, egyéniben pedig 4. helyezést ért 

el. Dobrovitz József (1968) 4-es fogat, EB csapat bronz, egyéniben pedig 4. helyezést ért el. 

 

Szlahó Csaba polgármester: miért az „Év Csapata Díj”-ra jelöli ifj. Dobrovitz Józsefet? Ha 

csapat, akkor a csapat többi tagját is jelölni kell. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a két Lázár testvérrel alkottak egy csapatot, ha úgy 

gondolja a testület, egyéniben az „Év Sportolója Díjra” is javasolhatja ifj. Dobrovitz Józsefet. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javasolom, hogy ifj. Dobrovitz Józsefet egyéniben az „Év 

Sportolója Díj”-ra terjesszük fel. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és Pénzügyi 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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „Év Sportolója Díj”-ra ifj. Dobrovitz 

József felterjesztésének elfogadását. 

 

 

242/2015. (X.20.) 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 Sportolója Díj férfi felnőtt korosztály : ifj. Dobrovitz József (1992) 

 

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: 2015. november 06. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „Év Edzője Díj”-ra Dobrovitz József 

felterjesztésének elfogadását. 

 

 

243/2015. (X.20.) 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 Edzője Díj: Dobrovitz József(1968) 
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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: 2015. november 06. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

244/2015. (X.20.) határozat 

 

 

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

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

rendelet alapján a határozat mellékletét képező táblázat szerint az ott felsorolt 

intézmények részére a 2015. évi kifizetések fedezetéhez 8 254 040 Ft összegű 

pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III. 06.) 

rendelet 3.1. sz. melléklet 1. 2. 2. 1. 1. sora terhére. 

 

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

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítása: 2015. IV. negyedévi 

rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. között létrejött 

megbízási szerződés felmondására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

245/2015. (X.20.) határozat 

 

 

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

Város Önkormányzata a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel 2013. május 28-án 

kötött, könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést – 

annak 11. pontja értelmében - 2015. november 30. napjával rendes felmondással 

megszünteti.  

 

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

megfelelően gondoskodjon a megbízási szerződés felmondásáról szóló nyilatkozat 

elkészítéséről és a C.C. Audit Kft.-vel történő közléséről. 

 

Határidő: azonnal; 

felmondás megküldésére: 2015. október 29. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági 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. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

246/2015. (X.20.) határozat 

 

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

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen 

határozat mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a bizottság 

tagjait, továbbá gondoskodjon az elfogadott működési szabályzatnak az 

Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre és közzétételre: 2015. október 27. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása c. terv és a Vecsés 

Város helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

247/2015. (X.20.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező „Vecsés Város klímavédelmi stratégiai 

koncepciójának megalapozása” című dokumentumot.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a dokumentum 

legkésőbb 2017. december 31-ig történő felülvizsgálatáról. 

 

Határidő: azonnal; 

Vecsés Város hivatalos honlapján elérhető: 2015.10.21-től 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

248/2015. (X.20.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező „Vecsés város helyi fenntarthatósági terv (Local 

Agenda 21) alaplevei és helyi célkitűzései” című tervet. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a dokumentum 

legkésőbb 2017. december 31-ig történő felülvizsgálatáról 

 

Határidő: azonnal; 

Vecsés Város hivatalos honlapján elérhető: 2015.10.21-től 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

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. 

 

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

Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

249/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben 

jóváhagyja a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch  

2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben 

jóváhagyja a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten 2015/2016. nevelési 

évre vonatkozó munkatervét. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben 

jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben 

jóváhagyja a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét. 

 

5. Felkéri a Polgármestert a munkatervek véleményezéséről az óvodák vezetőinek 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

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

Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 

 

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

 

 

250/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Falusi 

Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 2013/2014. nevelési évre 

vonatkozó beszámolóját. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Mosolyország Óvoda – Lachenland 

Kindergarten 2013/2014. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2013/2014. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda 

2013/2014. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert az óvodák vezetőinek kiértesítésére a beszámolók 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

251/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Falusi 

Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 2014/2015. nevelési évre 

vonatkozó beszámolóját. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Mosolyország Óvoda – Lachenland 

Kindergarten 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2014/2015. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda 

2014/2015. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert az óvodák vezetőinek kiértesítésére a beszámolók 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda – Ökoóvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. 

(IX.15.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

  

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Magyar Államkincstár jelezte, hogy későn hoztuk meg azt a 

fenntartói döntést, hogy átszervezzük az óvodát, hogy kiszervezzük a két csoportot és 9 

csoportból 8 csoport lesz, de mivel májusban voltak az óvodai beiratkozások, május 31-ig mi 

ezt nem igazán tudtuk megoldani. Vissza kell állnunk az előző állapotra, viszont közben 

jogszabályváltozás is történt, ezért nem csak egy egyszerű visszavonás, hanem módosító 

okirat készítésére is szükség volt. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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 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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252/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 211/2015. 

(IX.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

a) a 211/2015. (IX.15.) határozat a) pontját visszavonja 

 

b) a 211/2015. (IX.15.) határozat b) pontját visszavonja 

 

c) a 211/2015. (IX.15.) határozat c) pontját visszavonja 

 

d) a 211/2015. (IX.15.) határozat d) pontját visszavonja 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 211/2015. (IX.15.) határozat 2. pontja alapján 

jóváhagyott Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot módosítja úgy, hogy az megfeleljen ezen határozat 1. pontjában és 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapító okiratokra vonatkozó előírásainak, és 

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a Módosító Okriat és az Alapító Okirat kiadására: 2015. október 26.; 

a MÁK-nak megküldésre: 2015. október 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 

2014-2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

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. 

 

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

Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és egyetértési jogát adta elfogadásához. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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253/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Római 

Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 2014/2015. tanévről 

szóló - Vecsés Város Önkormányzata és a Váci Egyházmegye Ordináriusa között 

2012. május 29-én létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában előírt - 

beszámolóját elfogadja. 

 

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

hogy az 1. pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: 2015. október 26. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 214/2015. (IX.15.) határozat 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

254/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat a Halmy József 

téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára” 

tárgyú, 214/2015. (IX.15.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

a „(2.300.000,- Ft)” szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„(2.600.000,- Ft)” 

 

2. A Képviselő-testület a 300.000,- Ft különbözetet az Önkormányzat 2015. évi 

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

melléklet 1.2.2.1.1. sorának terhére biztosítja. 
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Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2015. novemberi ülés 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem jegyző asszonyt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a 

Pátria Takarékszövetkezetnél történő betétlekötésről. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésén felmerült, 

hogy a Pátria Takarékszövetkezetnél lejárt a 250 millió forint értékű Diszkont 

Kincstárjegyben való lekötésünk. Mivel nincs lehetőségünk újabb Diszkont Kincstárjegyet 

lejegyezni, ezért olyan ajánlattal élt a Takarékszövetkezet, hogy kössük le betétben. 3 hónapos 

futamidő letelte után, várhatóan jövő év elején lehetőség lesz Diszkont Kincstárjegyet 

lejegyeztetni, de addig is ott maradna betétlekötésben a Takarékszövetkezetnél. Mindkét 

bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot.  

 

Szlahó Csaba polgármester: sajnos egyik pénzintézetnél sincsen Diszkont Kincstárjegy. 

Szavazásra teszem fel a betétlekötés tudomásul vételét. 

 

 

255/2015. (X.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - annak 

tudomásul vételével, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott 

biztosítás az önkormányzati betétekre és folyószámlára nem terjed ki – a Pátria 

Takarékszövetkezetnél lejárt 250 millió forint értékű Diszkont Kincstárjegy 

lekötésből felszabadult pénzeszközt – újabb Diszkont Kincstárjegy lejegyzésének 

hiányában – 3 hónapos futamidőre a Pátria Takarékszövetkezetnél betétben köti 

le. 

 

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

döntésének megfelelően gondoskodjon a betétlekötésről. 

 

Határidő: azonnal; 
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lekötésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: az október 23-i ünnepség után, díszülést tartunk „Az 

önkormányzatiság 25 éve” címmel. Szeptember 30-án volt az évforduló. Meghívtuk az 

egykori képviselőket, a Bálint Ágnes Kulturális Központban tartjuk a díszülést, ahová az 

ünnepségen részt vevőket is meg fogjuk hívni. Rövid köszöntőt mond Molnár Imre és Bükk 

László volt polgármester urak, pár szóval zárom a díszülést és az ülést követően állófogadást 

tartunk.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: emléklapot készíttetünk erre az alkalomra és egy kis ajándékot, 

ezüst címeres kitűzőt, melyet a volt képviselőknek szeretnénk átadni. 

 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: rendkívüli ülést kell tartanunk vagy november 12-én, 

csütörtökön, vagy november 16-án, hétfőn közbeszerzéssel kapcsolatosan, attól függően, hogy 

hányan adják be ajánlatukat. Soron következő bizottsági ülés november 23-án, hétfőn, a 

képviselő-testületi ülés november 24-én, kedden lesz. November 26-án, csütörtökön 

közmeghallgatás a Bálint Ágnes Kulturális Központban 17 órakor. 

 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


