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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 29/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. november 26-án (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Istvánné, Várszegi Csaba, Oláh László, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Harazin István Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Dobosné Halász Csilla Vecsési 

Járási Hivatal osztályvezetője 

 

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 minden képviselő 

jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda névmódosítása miatt az intézményi Alapító Okirat 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

5. napirendi pont: 

Javaslat „KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 jelű, a “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázat keretében hulladékszállító gépjárművek, beszerzése és rendszerbe 

állítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

257/2015. (XI.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda névmódosítása miatt az intézményi Alapító Okirat 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

5. napirendi pont: 
Javaslat „KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 jelű, a “Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázat keretében hulladékszállító gépjárművek, beszerzése és rendszerbe 

állítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is ugyanazokat a feladatokat látja el, mint eddig, viszont 

jogszabályi változások miatt szétválasztották önkormányzati, illetve járási szintű feladatokra. 

A társulási megállapodást november 30-ig kell az önkormányzatoknak elfogadnia. A Magyar 

Államkincstárhoz a holnapi napon, 10 óráig kell beérkeznie a dokumentumnak, ezért kellett 

rendkívüli ülés keretében megtárgyalnia a testületnek az előterjesztést.  

 

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

 

 

258/2015. (XI.26.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Vecsés és Környéke Társulás Társulási 

Megállapodását és 2016. január 1-jével visszavonja a 69/2013. (IV. 22.) határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tábori Ferenc alpolgármestert, hogy az 

önkormányzat nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 

 

Határidő:  a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselő-

testületi kivonatának beérkezését követő 5. nap 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda névmódosítása miatt az intézményi Alapító Okirat 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: jogszabályi előírások alapján nem szerepelhet az óvoda 

nevében az Ökoóvoda megnevezés, és a megkülönböztetés miatt szükséges a vecsési jelző is, 

a javasolt megnevezés Vecsési Tündérkert Óvoda.  

 

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

 

 

259/2015. (XI.26.) határozat 

 

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

Ökoóvoda 132/2015. (V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2016. január 1-

jével az alábbiak szerint módosítja:  

 

a) Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
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„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Tündérkert Óvoda” 

 

b) Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.” 

 

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. november 27. 

a MÁK-nak megküldésre:  2015. november 27. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Vecsési Mosolyország Óvoda lenne a javasolt név, a német 

megnevezése is változna, mert nem volt pontos a megnevezés.  

 

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

 

 

260/2015. (XI.26.) határozat 

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

Lachenland Kindergarten 130/2015. (V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2016. 

január 1-jével az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

    „1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Mosolyország Óvoda” 

 

b) Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

                   „1.2.A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

   1.2.1. német nyelven: Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch ” 
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c) Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

                 „2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.” 

 

d) Az alapító okirat 2. pontja az alábbi 2.2. alponttal egészül ki: 

         „2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv 

2.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 

e) Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.2. alponttal egészül ki: 

 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

f) Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

f) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

 

h) Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladat-ellátási hely 

megnevezése 

maximális gyermeklétszám 

1 
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-

15. (székhelyén) 

90 fő 

2 
2220 Vecsés, Tompa u. 25. 

(telephelyén) 

30 fő 

 

i) Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

 

székhely: 

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 

13-15. 

 

 

telephely: 

2220 Vecsés, Tompa u. 

25. 

 

székhely: 

2379. 

hrsz. 

 

 

 

telephely: 

1471. 

hrsz. 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A költségvetési 

szerv 

rendelkezésére áll 

a székhelyén lévő 

2379. és a 

telephelyén lévő 

1471. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található épülettel. 

A feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi eszközök. 

 

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. november 27., 

a MÁK-nak megküldésre:  2015. november 27. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch névmódosítása miatt az 

intézményi Alapító Okirat módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda a javasolt megnevezés, a 

német elnevezése pedig nem változik. 

 

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

 

 

261/2015. (XI.26.) határozat 

 

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

Dorfkindergarten Wetschesch 129/2015. (V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 

2016. január 1-jével az alábbiak szerint módosítja: 
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a) Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

    „1.1. A költségvetési szerv 

2.1.1. megnevezése: Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda” 

 

b) Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

                 „2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.03.23.” 

 

c) Az alapító okirat 2. pontja az alábbi 2.2. alponttal egészül ki: 

         „2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv 

2.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 

d) Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.2. alponttal egészül ki: 

 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

e) Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

f) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

 

h) Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladat-ellátási hely 

megnevezése 

maximális gyermeklétszám 

1 
2220 Vecsés, Fő u. 83. 

(székhelyén) 

150 fő 

 

i) Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6.2. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

2220 Vecsés, Fő 

u. 83. 

403. 

hrsz 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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. november 27. 

a MÁK-nak megküldésre:  2015. november 27. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


