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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 32/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. december 1-jén (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: 

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

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

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyha 

intézményvezető, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, Dobosné Halász 

Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a 

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

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

264/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 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 az önkormányzati tulajdonban 

álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 

szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Pest megye NUTS 2 régióvá válásáról szóló kezdeményezés támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 

Kalendárium 2016” megjelentetéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a 2015. november és december havi rendezvények költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Nagy László 

 Pereginé Vodila Terézia 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

 

14. napirendi pont: 
Kérdés 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

17. napirendi pont: 

Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

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

 

 

265/2015. (XII.01.) 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 az önkormányzati tulajdonban 

álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 

szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Pest megye NUTS 2 régióvá válásáról szóló kezdeményezés támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 

Kalendárium 2016” megjelentetéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a 2015. november és december havi rendezvények költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

 

14. napirendi pont: 
Kérdés 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

17. napirendi pont: 

Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szeretném tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy pályázati 

témában rendkívüli testületi ülésre került sor annak érdekében, hogy eredményt tudjunk 

hirdetni a hulladékgazdálkodási pályázatunkon. A pályázat részeként vállalt PR feladatok 

keretében a környezeti szemléletformálás, ismeretterjesztés elősegítése, a város valamennyi 

általános iskolájában előadásokat hallgathattak a nyolcadikosok a környezettudatos 

hulladékgazdálkodás és viselkedés valamint a hatékony hulladékkezelés módjáról október 

hónapban. 3 óvodában is játékos foglakozások keretében ismerkedtek a kisgyermekek a 

környezettudatos életmóddal. Beruházásokkal kapcsolatosan a Major utca építési munkálatai 

befejeződtek, a Nyárfa utca építési munkálatai folyamatban vannak, várhatóan a héten 

elkészül, a Besztercei utca járdaépítése befejeződött. 

Október 22-én volt a Petőfi iskolában elkészült műfüves pálya átadó ünnepsége. Október 23-

án megemlékezést tartottuk az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 59. 

évfordulója alkalmából. Ezt követően, az önkormányzatiság 25. évfordulóját ünnepeltük a 

Bálint Ágnes Kulturális Központban. November 26-án Közmeghallgatást tartottunk. Levelet 

kaptunk a QUAESTOR-tól, melyben kérték, hogy adjunk meg egy értékpapír számlát, melyre 

transzferálni tudják az állampapírjainkat. A szükséges adatlapot már eljuttattuk a 

felszámolóhoz és reméljük, hogy mihamarabb megérkeznek számlánkra az állampapírok. 

November 14-én Vecsésen került megrendezésre a VII. Fúvószenekari találkozó, ahol a 

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület fesztivál díjat nyert. Gratulálunk a díjhoz. November 

18-án és 21-én került sor a Női magyar ökölvívó bajnokságra a VSE szervezésében. Öt 

magyar bajnoki címet szereztek egyesületünk sportolói. Gratulálunk az elért eredményhez. 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

266/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

beszámoló elfogadását. 

 

267/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban 

álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 

szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotására 

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 azokkal a módosításokkal, 

amelyek elhangzottak a bizottsági ülésen. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gazdasági Bizottság által javasolt 

módosításokkal és a saját indítványaival együtt. A módosítások között volt az óvadék kérdése, 

a szociális rászorultság alapján kijelölt épületeknél eltekintünk az óvadéktól. A befogadás 

szabályaira vonatkozó pontot úgy módosítottuk, hogy a befogadott személy a bérlő halála 

esetén bérleti jogviszony folytatására pályázhat.  

 

A képviselők száma 11 fő, Saska Istvánné képviselő asszony megérkezett. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottsági ülésen módosításként 

elhangzott még a III. fejezet 7. pontjához az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszerese. Amikor eladásra kerül a lakás vagy az üzlet részletfizetéssel, ha a 

részlettel elmarad, akkor természetesen az önkormányzat visszafizeti a pénzt, de a nettó 

vételár részét.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

18/2015. (XII.03.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.03.) önkormányzati rendeletét az 

önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó szabályokról. 
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(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására 

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: a szerződést határozatlan időre kötnénk és 130 ezer + ÁFA 

megbízási díjért. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

268/2015. (XII.01.) határozat 

 

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

Önkormányzat könyvvizsgálójának a Csabai-Szabó Szakértői Kft-t (székhely: 

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 187464) választja 

meg, az alábbi feltételekkel: 

 

 a jogviszony kezdő napja: 2015. december 1.; 

 a megbízás határozatlan időre szól; 

 a könyvvizsgálatot természetes személyként Csabai Gergely látja el; 

 a megbízási díj: 130.000,- Ft+ÁFA/hó. 

 

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

könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről, jelen határozat 1. 

pontjában foglalt feltételekkel. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett 

ajánlattevőket. 

 

Határidő: azonnal;  

az új megbízási szerződés megkötésére: 2015. december 4.; 

értesítésre: 2015. december 4. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Pest megye NUTS 2 régióvá válásáról szóló kezdeményezés támogatására 

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

is kaptunk ez ügyben anyagot. 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 a Belügyminisztérium által küldött verziók 

közül azt, hogy Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéválik 

és két önálló régiót alkot. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén a Pénzügyi Bizottság 

által elfogadott verziót. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Belügyminisztérium 4 döntési alternatívát határozott meg. 

Egyik, hogy a NUTS besorolás nem változik, továbbra is egy régió lesz, a másik, hogy 

Budapest és Pest megye szétválik külön-külön régióvá, a következő, hogy Budapest önálló 

régiót alkot, Pest megye területe pedig a szomszédos megyékhez kerül, ezáltal Pest megye 

megszűnik. Negyedik variáció, hogy Budapest és a budapesti agglomeráció alkot egy régiót 

és Pest megye agglomeráción kívüli része pedig a szomszédos megyékhez kerül, ebben az 

esetben is Pest megye megszűnik. A módosított határozati javaslat kiküldésre került. 

 

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

 

 

269/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

magyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának 

szükségességével kapcsolatban Budapest és Pest megye szétválásának konkrét 

alternatívái közül az alábbit támogatja: 

 

Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéválik és 

két önálló régiót alkot. 

 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy Pest megye gazdasági-társadalmi 

fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS-2 régióvá válását. 

 

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

az 1. és 2. pontban foglalt döntésről értesítse a Belügyminisztériumot, valamint 

Pest Megye Közgyűlésének elnökét. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: 2015. december 3. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2015. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

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 a határozati javaslat „A” változatát. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést és szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” 

változatát. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a határozatban az szerepel, hogy igény szerint biztosítanak 

ügyeletet. Sajnos az a tapasztalat, hogy lebeszélik a szülőket az igényről.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az ebédrendelés miatt fel kell mérni az igényeket. A 

Mosolyország Óvoda Tompa utcai egységében lenne az ügyelet, ha szükség lenne rá. A 

karácsony előtti 3 napban a Falusi Óvoda, illetve a Tündérkert Óvoda lenne nyitva és a másik 

kettő óvoda zárva.  

 

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

 

 

270/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2015. évi téli zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Tündérkert Óvoda 2015. december 21-23. 

közötti időszakban ügyeletet biztosít, a Mosolyország Óvoda pedig 2015. 

december 28-31. közötti időszakban - igény szerint - biztosít ügyeletet. 

 

2. A Semmelweis Bölcsőde 2015. december 21-23. közötti időszakban ügyeletet 

biztosít, a 2015. december 28-31. közötti időszakban pedig igény szerint biztosít 

ügyeletet. 
 

Határidő: azonnal;  

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

271/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával 

élve úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

létszámát figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

felvételi körzethatárának módosítását nem tartja szükségesnek, mert városi 

szinten a határozattal megállapított hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

létszáma összesen 5 fő, ezért a felvételi körzetek megállapításához szükséges 

arányszámításoknak nincs értékelhető eredménye. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatal által 2015. február 24. napján meghirdetett kötelező felvételt 

biztosító vecsési általános iskolák körzethatárait változtatás nélkül elfogadhatónak 

tartja a 2016/2017. tanévre vonatkozóan. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest 

Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Oktatási Osztályát. 
 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2015. december 4-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 



11 

 

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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kitétellel, hogy a Labdarózsa Népdalkör 

és a Concerto Harmonia részére érmeik, kupáik tárolására szolgáló tároló szekrény 

elkészíttetésével kapcsolatosan ne csak ez az egy árajánlat legyen, hanem kérjünk még két 

kivitelezőtől árajánlatot. Új napirendi javaslatot is tett a bizottság arra vonatkozóan, hogy a 

Református Óvoda működési költségeire támogatást kér az étkezési plusz pénz miatt. 

Felmerült, hogy az iskolákban, óvodákban probléma, hogy az ingyenes étkezésben részesülő 

gyermekek szülei hiányzáskor nem mondják le az ebédet. Ezzel kapcsolatosan önkormányzati 

szabályozást kezdeményez a bizottság. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy szavazzuk meg a szekrényre a pénzt, és kérünk 

még be több ajánlatot. A Református Óvodával egyeztetünk, pontosan hány gyermek 

étkezéséről van szó, a keretet biztosítsuk, viszont csak az egyeztetés után fizetjük ki. 

Szavazásra teszem fel ezekkel a feltételekkel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

272/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sorának többletbevétele terhére 

pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 

 

- a Falusi Nemzetiségi Óvoda személyi jellegű kifizetéseire 2015. szeptembertől 

novemberig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 1.469.400,- Ft összegben, 

 

- a Központi Konyha banki költségeinek fedezetére mindösszesen bruttó 

2.000.000,- Ft összegben, 

 

- a Labdarózsa Népdalkör és a Concerto Harmonia részére érmeik, kupáik 

tárolására szolgáló, a Bálint Ágnes Kulturális Központban elhelyezendő üveges 

tároló szekrény elkészíttetését, melynek költsége mindösszesen bruttó 202.000,- Ft 

összegben, 

 

- a Vecsési Református Egyházközség fenntartásában működő Czövek Olivér 

Református Óvoda működési költségeire mindösszesen 1.200.000,- Ft összegben, 
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- a VFC Tao támogatásának eszközbeszerzéséhez mindösszesen bruttó 610.000,- Ft 

összegben, 

 

- a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési költségeire mindösszesen 

bruttó 4.629.000,- Ft összegben, 

 

- a Vecsési Polgárőrség személyi jellegű kiadásaira mindösszesen bruttó 180.000,- 

Ft, eszközbeszerzésre mindösszesen bruttó 96.000,- Ft, kiegészítő támogatásra 

mindösszesen bruttó 2.000.000,- Ft összegben, 

 

- A Hulladékkommandó működési költségeinek fedezetére bruttó 100.000,- Ft 

összegben, 

 

- A Vecsési Városgondnok Kft. működési költségeinek biztosítására bruttó 22 M Ft 

összegben. 

 

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 értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2015. IV. 

negyedévi  rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési 

Kalendárium 2016” megjelentetéséhez 

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 

azzal a kitétellel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy csökkentik a 

példányszámot, és DVD kiadására is sor kerüljön. A bizottság javasolja árajánlat bekérését 

különböző példányszámokra és a DVD megjelentetésére. Döntését azzal indokolta, hogy az 

intézményekben nem tudták eladni a kalendáriumot, túl sok a példányszám.  

 

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

egyetért az Oktatási Bizottság véleményével. A 200 darab kalendárium bekerülési ára 6.500,- 

forintra jön ki példányonként és áruljuk 1.500,- forintért, ráfizetés rettenetesen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint fontos, hogy a kalendáriumot nyomtatva 

adjuk ki, kortörténeti dokumentum, ráadásul az idősebb korosztály olvassa inkább, akik 
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DVD-t nem fognak vásárolni. A digitális változat a honlapon történő megjelentetéssel viszont 

támogatandó. Van egy bizonyos darab határ, amitől hiába visszük lejjebb a bekerülési költség 

nem lesz kevesebb, mert a nyomda előkészítési munkálatokat ugyanúgy meg kell fizetni. 

Kérdezem Szalontai Jánost a Vecsési Tájékoztató szerkesztőjét, hogy az 1,3 millió forint hány 

példány előállítására elég, csak 200 példányra, vagy esetleg több is kitelne belőle. 

 

Szalontai János Vecsési Tájékoztató szerkesztője: árajánlatokkal nem én foglalkoztam, hanem 

a közalapítvány elnöke, viszont van rálátásom a nyomdai munkálatokra. A költségeket azért 

nem szabad úgy számolni, ahogy azt a Pénzügyi Bizottság elnöke tette, mert, ha csak 50 vagy 

100 példányt nyomtatnánk ki, akkor is számolnunk kellene a nyomdai előkészítési 

munkálatok költségeivel. Beszéltem a nyomdával, ha 1000 példányt csinálnánk, az 1 millió 

forintba kerülne, ha 300 példányt, akkor 600 ezer forintba, ezek természetesen csak 

tájékoztató összegek. Úgy gondolom, hogy a 200 példány mellé a 100 db DVD-t meg lehetne 

kockáztatni, aminek vannak előnyei, de hátrányai is. Gondolok itt a kalózkodásra. Ha a 

könyvet nem veszik meg, akkor miért vennék meg a DVD-t? A honlapra való felkerülését én 

is mindenképpen javaslom, ennek is vannak természetesen költségei. Azt gondolom, hogy az 

1,3 millió forint 200 példányra, 100 DVD-re és a honlapon történő megjelentetésre elegendő 

lehet. Vecsés abban a szerencsés helyzetben van, hogy van mit megörökíteni. Természetes 

igény, hogy megörökítsük azt, ami körülöttünk történik, ha pedig van miről, akkor meg 

különösen nagyon fontos lenne.  

 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke: kértünk 

árajánlatokat, az előterjesztésben szereplő árajánlat attól a nyomdától van, amelyik a Vecsési 

Tájékoztatót is csinálja és évek óta jól tudunk együtt dolgozni. Az ő árajánlatuk 400 ezer 

forint, de kaptunk ugyanígy a 200 példányra 650 ezer forintos árajánlatot is. A Régió Kiadó 

tájékoztatása alapján tudom, hogy a papírköltség ebből az összegből 100 ezer forint, a többi a 

működési és egyéb járulékos nyomdatechnikai dolog, amit akkor is működtetni kell, ha csak 

egy példányt nyomnak a könyvből, ezért nem tudnak már az ár alá menni 200 példánynál 

sem. Jövőre lesz 20 éves a kalendárium, teljesen lemondani róla nem lenne szerencsés. Sajnos 

az árát soha nem hozta be. Gyakorló pedagógusként több fórumon és rendezvényen is 

próbáltuk árulni a Kalendáriumot a szülőknek. Azt érzem, hogy van elég teher a vállukon, 

hiába tudják, hogy akár az iskola alapítványát, vagy bármelyik civil szervezetet tudják ezzel 

támogatni, akkor is nehezebben költenek erre, ugyanakkor nem hiszem, hogy nem olvassák 

szívesen, hiszen írnak bele, gyerekeikről képek jelennek meg benne. Az internetes 

megjelenést azért is támogatnám és fontosnak tartom, mert az olvasottsága mindenképpen 

magasabb lenne, mint eddig volt. 

 

Várszegi Csaba képviselő: a DVD formátumot nem javasolnám, mivel eleve nehéz eladni 

könyv formátumban, akkor a DVD-vel mit fogunk csinálni? 

 

Tóth Judit képviselő: a DVD úgy került szóba, hogy esetleg olcsóbb lenne az előállítása, mint 

a könyvnek. 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: elhangzott, hogy minden évben nehéz eladni, mi lenne, ha 

lényegesen olcsóbban adnánk, adjuk 500 forintért.  

 

Saska Istvánné képviselő: az idősebb korosztály olvassa szívesen a kiadványt, ők nem fogják 

DVD-n megvenni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a DVD formátumot nem javasoljuk, viszont digitálisan a 

honlapon történő megjelentetését igen. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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273/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 3.1 számú mellékletének 

1.2.2.1.1. során 1.300.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért 

Közalapítvány részére a „Vecsési Kalendárium 2016” megjelentetéséhez, amely 

összeggel legkésőbb 2016. február 15-ig el kell számolnia. 

 

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

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

a megállapodás aláírására: a döntést követő 3 napon belül; 

a rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2016. január 

havi ülése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a 2015. november és december havi rendezvények 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 

50 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

274/2015. (XII.01.) 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 2015. 

november és december havi rendezvények költségeire. 
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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 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. 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 Képviselő-testületnek. 

 

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

módosító indítványában a pótelőirányzatok közé javasolja sorolni, ezt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az előterjesztés határozati javaslatában az átmeneti gazdálkodás 

terhére biztosította az összeget. A Pénzügyi Bizottság javaslata pedig az volt, hogy a 

költségvetés többletbevétele terhére, három egyenlő részletben kerüljön kifizetésre, 

támogatási megállapodás formájában. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

275/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

év január, február, március havi költségeihez bruttó 6.200 e Ft működési támogatást 

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

önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sorának többletbevétele 

terhére, amely összeg háromhavi egyenlő részletben kerülhet felhasználásra. 
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2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

A Képviselő-testület felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben 

megjelölt célok megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály 

részére. 

 

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

alapján gondoskodjon a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

döntés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a VFC elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2015. IV. 

negyedévi rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Nagy László 

 Pereginé Vodila Terézia 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mindkét intézményvezető eddigi munkáját 

köszönjük.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Pereginé Vodila Terézia megbízatásának 

elfogadását. 

 

 

276/2015. (XII.01.) határozat 

 

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

Vodila Teréziát bízza meg a Gondozási Központ (2220 Vecsés, Jókai M. u. 8.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2016. január 1-jétől 2021. december 31-

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint állapítja meg. 

 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. december 31. 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Nagy László megbízatásának elfogadását. 

 

 

277/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

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

bízza meg az Oktatási Intézmények Központi Konyhája (2220 Vecsés, Tinódi u. 2.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2016. január 1-jétől 2021. december 31-

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

pótlékalap 250 %-ban állapítja meg. 

 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mindenki segítségét köszönöm, aki részt vett az 

egész éves munkában. 

 

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

 

 

278/2015. (XII.01.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2015. évi 

munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 



18 

 

 

14. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Szabó Attila képviselő: tavaly vettünk egy új buszt, kérdezem, hogy mire és hol használják? 

 

Szlahó Csaba polgármester: amikor a szürke szerelőnél van, akkor az idősek szállítása ezzel 

történik, ha van olyan önkormányzati feladat, amire oda tudjuk adni, például egyesületeknek, 

akkor arra is használják. 

 

Oláh László képviselő: a Wass Albert utcai sportpályánál nincs toalett. Ha van lehetőség rá, ki 

kellene rakni mobil WC-t. 

 

Szlahó Csaba polgármester: egyik játszótérnél sincs. 

 

Oláh László képviselő: a Széchenyi utcában a CBA körforgalomtól a gazdasághoz vezető 

kanyarig nincs kerékpárút, rengetegen bicikliznek arra, nagyon balesetveszélyes. 

 

Szlahó Csaba polgármester: nagyon jó ötlet, már régóta szeretnénk az Almáskert mellett végig 

Pestlőrincig egy kerékpárutat. Sajnos pályázat erre nincs. 

 

Tóth Judit képviselő: a Telepi út - Kereszt utca kereszteződésében van egy óriási kátyú, 

amúgy is balesetveszélyes a sarok, de így meg végképp, és kivilágítva sincs.  

 

Szlahó Csaba polgármester: a problémáról tudunk, eljutott hozzánk a jelzés. A DPMV Zrt-nek 

kellene befejeznie a kátyúzást.  

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Oláh László képviselő: december 6-án ismét végigmennek Vecsésen a motoros mikulások. 

Aki szeretne csatlakozni, az 13 órakor a Halmi téri gyülekezőhelynél megteheti. Fél 2-kor 

indulunk el rendőri felvezetéssel. Terveink szerint Gyálra is átmegyünk. 

 

Pável Béla szakértő: tisztelettel meghívom a jelenlévőket a december 20-i Mindenki 

Karácsonya rendezvényre. 13 órától karácsonyi vásár, 16 órától pedig az ünnepi műsor lesz.  

 

Szlahó Csaba polgármester: 28-án megérkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 

Joulupukki, az igazi lappföldi mikulás. A Falusi Óvodások fogadták őt a reptéren. December 

5-én tartjuk a jubiláló házaspárok ünnepségét. 

 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági ülések időpontja december 14., rendes 

Képviselő-testületi ülés időpontja december 15.  
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dr. Lugosi Mária képviselő: az Oktatási Bizottság napirendi javaslata, hogy vizsgáljuk meg a 

az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek étkezési lehetőségének szabályozását. 

 

  

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


