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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 34/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. december 15-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, 

Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Elekes Mária belső ellenőr, Berényi 

Mária főépítész, Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője, Csabai Gergely könyvvizsgáló, Pável Béla 

szakértő, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

könyvvizsgáló urat, a főépítész asszonyt, 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: 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 2016. évi átmeneti gazdálkodásról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértői Kft. 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 

felülvizsgálata és részleges módosítása egyeztetési eljárásának lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési címer Állami Számvevőszék által készített számvevőszéki jelentésben 

történő felhasználásának engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat az állami tulajdonban lévő 4180/9-14 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tanterem 

bővítés többletköltségéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Háziorvosi Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 

megbízási szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, külterület 0310/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

 



3 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat az A.S.A. Magyarország Kft.-vel kötött hulladékkezelési megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy Eszter intézményvezető 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető 

 

21. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

22. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kurhéjja Mihály elnök 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

281/2015. (XII.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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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 2016. évi átmeneti gazdálkodásról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 

felülvizsgálata és részleges módosítása egyeztetési eljárásának lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési címer Állami Számvevőszék által készített számvevőszéki jelentésben 

történő felhasználásának engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat az állami tulajdonban lévő 4180/9-14 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tanterem 

bővítés többletköltségéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 



5 

 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Háziorvosi Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 

megbízási szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, külterület 0310/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat az A.S.A. Magyarország Kft.-vel kötött hulladékkezelési megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

22. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szerdán, december 8-án visszautalták, transzferálták a 

Quaestortól az állampapírjainkat, gyakorlatilag ez nálunk van egy OTP-s értékpapír számlán 

és a kamatokat is megkaptuk. Voltunk a Nemzeti Sportközpontban egyeztető tárgyaláson. A 

tervezői szerződés előkészítése zajlik a Halmi Telepi Általános Iskola bővítésével 

kapcsolatosan.  

Volánbusz Zrt.-től kaptunk egy tájékoztató levelet, amelyben leírták, hogy sűríteni fogják 

járataikat Gyömrő és Maglód irányából, két járat pedig be is jön Vecsésre.  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végez önkormányzatunknál, teljes, átfogó vizsgálat 

zajlik. Ma sor került egy helyszíni vizsgálatra is, amit januárban ismételten meg fognak tenni. 

Az Állami Számvevőszék képviselői elmondták, hogy nagyon rendezetten kapták meg az 

anyagokat, ami nagyban segítette munkájukat. A jól szervezett, határidőben megküldött 

anyagokat dicsérték.  

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

282/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

 

283/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került a könyvvizsgálói 

véleménnyel együtt. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

19/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletét a 

2016. évi átmeneti gazdálkodásról. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került a könyvvizsgálói 

véleménnyel együtt. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

20/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletét az 
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Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 

felülvizsgálata és részleges módosítása egyeztetési eljárásának lezárására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az első határozati javaslatban elfogadjuk azokat a véleményeket, 

amiket önkormányzatunk elfogadhatónak tart. Szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

284/2015. (XII.15.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező, Trk. 38. § szerinti 

véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített 

összefoglalót, a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető 

tárgyalás jegyzőkönyvét és a 2015. december 14-én a Pest Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi Osztály vezetőjével folytatott egyeztető tárgyalás észrevételeit.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről,  

b) a TSZT és VÉSZ felülvizsgálat és részleges módosítás lezárult véleményezési 

szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a partnerségi egyeztetés 

szabályainak megfelelő közzétételéről, valamint 

c) a TSZT és VÉSZ felülvizsgálat és részleges módosítás Trk. 40. § szerinti végső 

véleményezési szakasza megkezdéséről. 

 
Határidő: azonnal;  

az a) ponthoz: 2016. január 30. 

a b) ponthoz: a döntést követő 10 napon belül 

a c) ponthoz: 2016. január 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a második határozati javaslat a Gyál Város Önkormányzata 

véleményét tartalmazza, ami nem fogadunk el. Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

285/2015. (XII.15.) határozat 

 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Településszerkezeti 

terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatának és részleges módosításának 

(továbbiakban: TSZT és VÉSZ) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.) szerinti véleményezési eljárása során a Trk. 38.§ szerint beérkezett 

vélemények közül Gyál Város Polgármestere K/1531-5/2015 és 2361-11/2012-F-5 számú 

véleményében „Az elmúlt években lefolytatott településrendezési eljárások során Gyál 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyamatosan jelezte eltérő véleményét 

azokkal a fejlesztési területekkel kapcsolatosan, amelyeknél – elhelyezkedésükből adódóan 

– az ott tervezett fejlesztések városunkra várhatóan közvetlen hatással lesznek; A 0195/15 

hrsz-ú K-B jelű különleges bányaterületbe sorolt részének Gksz jelű gazdasági területté 

történő kijelölésével – mint azt a korábbi 2361-11/2012-F-5 számú levelünkben jeleztem és 

részletesen indokoltam – továbbra sem értünk egyet.„ megállapításait nem fogadja el a 

határozat mellékletét képező részletes indoklás alapján. 

 
Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a harmadik határozati javaslat a Fővárosi Önkormányzat 

észrevételét tartalmazza, melyben kifogásolták, hogy kivett bánya jelű rekultivált területet 

gazdasági területté szeretnénk nyilvánítani. Szavazásra teszem fel a III. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

286/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Településszerkezeti 

terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatának és részleges módosításának 

(továbbiakban: TSZT és VÉSZ) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.) szerinti véleményezési eljárása során a Trk. 38.§ szerint beérkezett 

vélemények közül Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

FPH059/980-7/2015 számú véleményében és a Trk. 39.§ szerinti eltérő véleményeket 

egyeztető tárgyaláson megismételt „Az 1-es területen (a közigazgatási határt jelentő Aratás 
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utca mellett) a jelenlegi K-B jelű rekultivált bánya területe Gksz jelű gazdasági területté 

válna. Mivel a közigazgatási határ budapesti oldalán a Budapest főváros hatályos 

településszerkezeti terve (TSZT 2015) szerint kertvárosias lakóterület van, ezért az előzetes 

véleményezés során jeleztük, hogy a változtatás csak azzal a feltétellel fogadható el, ha a 

környezet terhelése nem nő (védő zöldsáv, övezeti előírások). Ilyen korlátozás, előírás a 

tervjavaslatban (sem a HÉSZ-ben, sem a SZT-en) nem található. A bánya volt területe a 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében (BATrT) mezőgazdasági térségbe 

tartozik, amelynek legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység 

kialakítható. A városias települési térség növekményére is alkalmazni kell azt a 

követelményt, hogy új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 

méternél közelebb csak külön engedély alapján jelölhető ki a BATrT 5. és 7. §-ainak 

összevetése alapján. Hasonló követelményt fogalmaz meg az Étv. 7. § (3) bekezdés c) pont 

is, miszerint a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag 

lehetséges – beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések 

összenövésének elkerülése érdekében. Sajnálatos, hogy a dokumentáció szerint 2013. évben 

a hivatkozott területre megadott térségi területfelhasználási engedély ezt figyelmen kívül 

hagyta.” megállapításait nem fogadja el a határozat mellékletét képező részletes indoklás 

alapján. 

 
Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a negyedik határozati javaslat szintén a Fővárosi Önkormányzat 

véleményét tartalmazza. Felkérem főépítész asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot. 

 

Berényi Mária főépítész: ez ugyanarra a bányaterületre vonatkozik, amit gazdasági területnek 

jelöltünk ki. Kérték, hogy ugyanolyan telken belüli zöldsávot jelöljünk ki, mint Gyál felől. A 

válaszunk az volt, hogy más a két szituáció. A gyáli lakott területtől valóban egy 12 méteres 

lakóút választja el a tervezett gazdasági területtől, itt indokolt a zöldsáv, de a budapesti 

tervezett lakóterületet, ami még nincs meg, körülbelül 40 méter közterület választja el, itt 

legalább 10 méteres fásított zöldsáv alakítható ki. Nincs értelme az Almáskert út, mint gyűjtő 

út túloldalán kialakítani egy zöldsávot.  

 

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

 

 

287/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Településszerkezeti 

terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatának és részleges módosításának 

(továbbiakban: TSZT és VÉSZ) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.) szerinti véleményezési eljárása során a Trk. 38.§ szerint beérkezett 

vélemények közül Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

FPH059/980-7/2015 számú véleményében és a Trk. 39.§ szerinti eltérő véleményeket 

egyeztető tárgyaláson megismételt „Az is kifogásolható, hogy a Budapesttel határos 

területen nincs védő zöldsáv, mert a Gyállal határos út mentén – ugyancsak Gksz-SZ-1 

építési övezetben – a szabályozási terven kötelező szabályozási elemként előírt a 
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zöldfelületként fenntartandó telekrész 10, illetve 20 méter szélességben. Kifogásolható 

továbbá, hogy a HÉSZ előírásai a Gksz övezetek közül a hivatkozott Gksz-SZ-1 övezetre a 

legkisebb minimális zöldfelületi értéket rögzítik, illetve az elhelyezhető épület magassági 

paramétere is jelentős.” megállapításait nem fogadja el a határozat mellékletét képező 

részletes indoklás alapján. 

 
Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési címer Állami Számvevőszék által készített számvevőszéki jelentésben 

történő felhasználásának engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

288/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Város jelképeiről és 

használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő 

fellobogózásának szabályairól szóló 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) 

bekezdése alapján engedélyezi, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében Vecsés 

Város címerét megjelenítse. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről az Állami 

Számvevőszéket értesítse. 
 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került a könyvvizsgálói 

véleménnyel együtt. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

289/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

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

OTP Bank Nyrt-től 200.000.000 Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2016. január 

04-től 2016. december 21-ig határozza meg. 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 

jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 

elsősorban a feladatalapú támogatás és a közhatalmi bevételeket ajánlja fel, 

figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvényt és az annak 

végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 

ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 

szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Határidő: azonnal; 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

290/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező 2016. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal; 

az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

291/2015. (XII.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

Január 26. 

 

 

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetője 
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Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Február 23. 

 

 

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 6/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés alapján 

Előterjesztő: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról  

Előterjesztő: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezető 
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Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tárnokiné Törő Krisztina 

 Intézményvezető 

 

Beszámoló a Központi Konyha 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Nagy László 

 Intézményvezető 

 

Javaslat a 2016. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

             polgármester 

 

 

Március 29. 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2016/2017. nevelési évre történő 

felvételi időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Nagy Eszter 

 Intézményvezető 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Alattyányi István 

   Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Április 26. 

 

Javaslat a 2015. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2015. évben végzett ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Elekes Mária 

   Belső ellenőr 

 

Javaslat az elismerő címek valamint helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 
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 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 

       Jegyző 

       Bizottságok elnökei 

 

Javaslat kitüntetések odaítélése a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 

rendelet alapján 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság Elnöke 

Előkészítésben részt vesz:  Oktatási referens  

 

 

Május 24.  

 

Beszámoló a Rendőrség 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  

Tájékoztató a Tűzoltóság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tűzoltóság vezetője 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2015. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyző 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetője 

 

Javaslat az Üllői Út 667. Nonprofit Kft-vel  - a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – 

megkötött és a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési 

Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Június 28. 

  

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi 

munkájáról 
Előterjesztő: Csurgó János közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 

 

 

Július 26. 

 

Beszámoló a főépítész 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Berényi Mária 

 Főépítész 

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Igazgató 

 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária 

                      Oktatási Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László 

                     Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

Augusztus 

 

SZÜNET 
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Szeptember 27.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 

évi fordulójához 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

 

Október 25.  

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

 

November 22. 

 

Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

 

November 24. 

 

Közmeghallgatás 

 

December 13.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 
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Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő:    Polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Titkárságvezető 

 

Javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

           Üzemeltető Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Tábori Ferenc társulás elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

                     Sport Bizottság elnöke 

 

 

 

Állandó napirendi pont: 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 

  Várszegi Csaba 

  Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Kérdés 

Interpelláció 

Közérdekű bejelentés 

 

 

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

határidőben történő elkészíttetéséről és bizottság elé történő terjesztéséről. 

 
 

Határidő: azonnal; 

illetve a munkaterv szerint folyamatos 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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10. napirendi pont: 
Javaslat az állami tulajdonban lévő 4180/9-14 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba vételére 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

292/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 

lévő, természetben a 2220 Vecsés,  

      4180/9 hrsz.-ú                     491 m² 

      4180/10 hrsz.-ú         492 m² 

      4180/11 hrsz.-ú                  496 m² 

      4180/12 hrsz.-ú  497 m² 

      4180/13 hrsz.-ú  492 m² 

      4180/14 hrsz.-ú  491 m² 

összesen 2 959 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja 

tulajdonba venni és önkormányzati feladatellátás (bölcsőde építés) céljára kívánja 

felhasználni. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2220 Vecsés, 4190/9, 

4180/10, 4180/11, 4180/12, 4180/13 és 4180/14 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 

teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  2220 Vecsés, 4190/9, 

4180/10, 4180/11, 4180/12, 4180/13 és 4180/14 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
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Határidő: azonnal; 

a jognyilatkozatok megtételére: az értesítésben meghatározott 

határidőig 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tanterem 

bővítés többletköltségéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az iskola helyszíni bejárása folytán egyrészt a tervező javasolta a 

mostani tervezési módozatot, másrészt az iskola kérése, hogy nagyobb legyen az épület. Ezek 

növelnék a beruházást  

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: mindegyik tanteremhez egy szertár 

csatlakozna, amit más célra is lehetne használni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ezt a többletköltséget az NSK nem vállalja, ezt nekünk kell 

vállalni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

293/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 4 tanterem építéssel történő 

bővítéséhez az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében bruttó 20 000 e Ft 

fedezetet biztosít a beruházáshoz kapcsolódó többletköltségekre. 

 

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

értesítse a Nemzeti Sportközpontok beruházással kapcsolatban kijelölt felelősét. 
 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül; 

a vállalt költség betervezésére: az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének összeállítása 



22 

 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

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 azzal a módosítással, hogy havi 90 ezer Ft + 

ÁFA legyen a díj és 2 éves időtartamra kössük meg.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 665 ezer Ft + ÁFA díj mellett 

és 2 éves időtartamra.  

 

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

a Gazdasági Bizottság által elfogadott összeget javasolja a Képviselő-testületnek 1 éves 

időtartamra. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy 2 éves időtartamra kössük meg és a Gazdasági és 

Oktatási Bizottság elfogadott díjösszeggel, amely 90.000 Ft + ÁFA/hó emelést jelent. 

Szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását. 

 

 

294/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

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

Önkormányzata és Kortye Vilmos egyéni vállalkozó között 2010. március 26-án, 

műsorkészítés tárgyában létrejött vállalkozási szerződést 2017. december 31. napjáig 

meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

 

 a műsorkészítés és műsorszolgáltatás havi díja: 665.000,- Ft+ÁFA/hó 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 

meghosszabbításáról, valamint az 1. pontban foglalt feltételek rögzítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2016. 

és 2017. évi költségvetésében a szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét biztosítja. 
 

Határidő: azonnal; 

a műsorszolgáltatói szerződés meghosszabbítására: 2015. december 

18.; 

fedezet biztosítására: az adott évi költségvetési rendelet beterjesztése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Kortye Vilmos Williams Televízió: tisztelettel megköszönöm a Képviselő-testület bizalmát. 

15 éves a Williams Televízió. Kívánok a televízió összes munkatársa nevében boldog, békés 

ünnepeket kívánni mindenkinek! 

 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az előterjesztés 

tartalmazza a Gasztro Kft. támogatási kérelmét, a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

pályázatának finanszírozását, Hompoth Zoltán kérelmét, illetve van a Mosolyország Óvoda 

vezetőjének egy kérelme. Felkérem jegyző asszonyt ismertesse az óvoda kérelmét. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az óvoda vezetője jelezte, hogy december 31-ével az 

óvodavezető-helyettesük távozik az óvodából. 30 éves jubileumra jogosult, ehhez a fedezetet 

a Képviselő-testületnek kell biztosítania. Állásfoglalást kérünk az EMMI-től, mert van a 

dolgozónak a Pethő Intézetnél jogviszonya, korábbi években ez nem volt közalkalmazotti 

jogviszony, most már, aki ott dolgozik az közalkalmazottként dolgozik, ezt tisztázni 

szeretnénk a minisztériummal, hogy mi az az időszak, ami beszámítható. Ha jogosult rá, 

akkor szeretnénk kifizetni. 

 

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

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

295/2015. (XII.15.) 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 Bálint Ágnes Kulturális Központ a Cseh Tamás program keretén belül 

nyert pályázat előzetes finanszírozására 1.917.700,- Ft összegben, 
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- A Vecsési Gasztro Kft. bér költségeire, adóbefizetésére és a könyvelés 

díjazására 2.180.000,- Ft összegben, 

 

- Az Orbán Balázs Erdélyi Kör részére szoborállítás költségeire 200.000,- Ft 

összegben, 

 

- A Vecsési Mosolyország Óvoda dolgozójának jubileumi jutalma járulékokkal 

együtt 1.208.350,- Ft, az EMMI állásfoglalása alapján. 

 

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 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Háziorvosi Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 

megbízási szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Névváltozás miatt került 

az előterjesztés a Képviselő-testület elé. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 

bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

296/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

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

Önkormányzat 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal a Vecsési Háziorvosi Kft.-vel a 

jelen határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal, területi 

ellátási érdekből és területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időtartamra 

megbízási szerződést köt háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő 

ellátására. A tevékenységet ellátó orvosok: 
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 az 1. számú háziorvosi körzetben dr. Horváth János; 

 a 3. számú háziorvosi körzetben dr. Vereb Éva;  

 a 4. számú háziorvosi körzetben dr. Hrutka Tibor; 

 a 2. számú gyermekorvosi körzetben dr. Essek Ferenc. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett megbízási szerződéseket az 

Önkormányzat nevében és képviseletében a Vecsési Háziorvosi Kft.-vel kösse meg. 
 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: 2015. december 18. 

a megbízási szerződések megkötésére: 2015. december 22. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, külterület 0310/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kéréssel, hogy mivel 

a területen volt környezetszennyezés, ennek van-e valamilyen jogi következménye. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Környezetvédelmi Bizottság véleményével 

egybehangzóan. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

297/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

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

külterület 0310/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 47 082 m² nagyságú, 6.90 AK 

értékű szántó és kivett mocsár művelési ágú ingatlan 43471/47082 tulajdoni 

hányadának megszerzése érdekében az Önkormányzat indulni kíván az árverésen a 

tulajdonjog megszerzéséért.  

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2016. február 23-án 10.40 

órakor tartandó árverésen személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vegyen 

és az 1. pontban hozott döntés végrehajtása érdekében törekedjen a legalacsonyabb, 

4.437.100,- Ft vételi összegen történő megvásárlásra. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a 869.420,- Ft összegű árverési előleg és a 10.000,- Ft licitdíj összegének a Pest 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 

bankszámlájára történő átutalásáról az árverés megkezdése előtt, határidőben 

gondoskodjon. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. és 3. pontban foglalt döntés végrehajtása 

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

önkormányzati rendelet 3.1 melléklet 1.2.2.1.1. sorának többletbevétele terhére 

minimum 9.800.000,- Ft, maximum 10 millió Ft összeget biztosít.   
 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: IV. negyedévi 

rendeletmódosítása; 

az árverési összeg és a licitdíj átutalására: 2016. február 20. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat az A.S.A. Magyarország Kft.-vel kötött hulladékkezelési megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

298/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

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

Önkormányzata, a Vecsési Városgondnok Kft. és az A.S.A. Magyarország Kft. 

között, települési szilárd hulladék lerakása, ártalmatlanítása és kezelése tárgyában 

létrejött megállapodásokat a tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás sikeres 

lefolytatásának napjáig hatályában fenntartja, azzal a kikötéssel, hogy ezen 

módosítás a szerződések egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett módosított megállapodásokat – jogi 

képviselő bevonásával – az Önkormányzat nevében és képviseletében kösse meg. 
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Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: 2015. december 18. 

a megállapodások módosítására: 2015. december 23. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

A képviselők száma 9 fő, Frühwirthné Halász Melinda képviselő asszony távozott az ülésről. 

 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

299/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-

0031 számú, „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” című 

pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a határozat mellékletét képező, a 

projekt 2014. november 07-i zárása óta eltelt időszakra vonatkozó Intézkedési Terv 

megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

szakmai vezetőt és a projektmenedzsert. 
 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

300/2015. (XII.15.) határozat 
 
 

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

december 16. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város 

Önkormányzata által fenntartott Semmelweis Bölcsőde szakmai programját 

jóváhagyja. 

  

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

értesítse a Semmelweis Bölcsőde vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 

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. Múlt testületi ülésen tárgyaltuk az Alapító 

Okirat módosítást. 2016. január 1-jei törvényi változás átvezetése miatt szükséges a szakmai 

program módosítása. 

 

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

 

 

301/2015. (XII.15.) határozat 
 

 

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

napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés és Környéke Társulás által 

fenntartott Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

szakmai programját jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 196/2014. (XI. 18.) 

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

értesítse a Vecsés és Környéke Társulás Elnökét és a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

302/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény alapján jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig – 2016. január 1. napjától a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat – határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe 

foglalt, Szervezeti és Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 

195/2014. (XI. 18.) határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának Önkormányzat 

nevében történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról a Vecsés és 

Környéke Társulás Elnökének és az intézmény vezetőjének kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az intézményvezető értesítésére: 2015. december 

31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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21. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

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.  

 

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

 

 

303/2015. (XII.15.) határozat 
 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Társulás 

2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

22. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

304/2015. (XII.15.) határozat 

 

 

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

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

rendeletének 3.1 számú melléklete 1.2.2.1.1. sor előirányzata terhére 100.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a Dél-pesti ILCO Egyesület munkájához, amely összeggel 

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 
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Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal,  

értesítésre és a megállapodás aláírásra: a döntést követő 5 nap 

költségvetési rendelet módosítására: 2016. február havi ülés (2015. IV. 

negyedévi módosítás) 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Oláh László képviselő: a Lőrinci úton a Richter telepe mellett az útmentén, az árokparton 

parkol napi szinten 10-15 autó. Ez új jelenség, ami azt jelenti, hogy a régi Rossmann 

raktárnál, ami most valamilyen hűtőház, olyan sok munkáltatót alkalmaznak, hogy nem tudják 

biztosítani nekik a parkolást. Ez így szabálytalan, mert zöldterületen parkolnak, igen 

balesetveszélyes is. Javaslom, hogy vegyük fel az üzemeltetővel a kapcsolatot egy parkoló 

kiépítésének ügyében.  

 

Szlahó Csaba polgármester: ott az árkot befedni nagyon nagy költséget jelentene. A parkolás 

ezen a helyen tiltott. 

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: annak idején úgy kapták meg az 

engedélyt, hogy a saját dolgozóiknak, illetve vendégeik részére biztosítani kell a parkolást. 

Mindenféleképpen ezt nekik kell megoldani. Fel tudjuk szólítani őket, hogy ezt tegyék meg. 

 

Saska Istvánné képviselő: a Nándor utca végénél, a vasút mellett az Angyal utca 1. szám előtt 

nincs közvilágítás. 

 

Szlahó Csaba polgármester: arra a szakaszra már raktunk 5 lámpát, de megnézzük, mit tudunk 

tenni.  

 

Tóth Judit képviselő: a múltkori ülésen jelzett kátyú a mai napig ott van. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ma reggel beszéltem az illetékessel, megígérték, hogy 

megcsinálják. 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-

testület! Azt ígértem Önöknek, hogy ha valami fontos dolog történik a Kormányzat háza 

tájékán, akkor arról tájékoztatást adok. Három jelentős dolog fog történni a jövő év elején. Az 

elsőn már túl is vagyunk, hatalmas ügyfélkör bővítés történt a Kormányablakban intézhető 

ügyek esetében. 509 ügyben tudnak az ügyfelek ügyet intézni, főleg azokra kell gondolni, ami 

nem Okmányirodai ügyek. Január 1-jétől e-személyi igazolványt kaphatunk, ha igényelünk. 

Az elektronikus személyi igazolványt felmenő rendszerben fogja bevezetni a Kormányzat. 

Aki szeretné lecserélni erre lehetőség van illeték- és díjmentesen. A harmadik fontos változás, 

hogy az állami rezsicsökkentésnek szemmel látható eredménye lesz. Díj- és illetékmentesség 

lesz több ügytípusban január 1-jétől. Ezek közül a fontosabbak hatósági erkölcsi bizonyítvány 
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kiállítása négyszer egy évben, jogosítvány az első alkalommal, a mozgásában korlátozott 

személyek parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás lefolytatása, tulajdonjog változás 

ingatlan nyilvántartási bejegyzésre öröklés címén stb. Kiosztok egy tájékoztatást, melyet 

elektronikus úton is eljuttatok polgármester úrhoz, jegyző asszonyhoz. Tisztelettel kérem, 

hogy médiumokban kerüljön megjelentetésre. Köszönöm szépen! Kellemes ünnepeket 

kívánok a testületnek! 

 

Pável Béla szakértő: december 20-án kerül megrendezésre a Mindenki Karácsonya. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Polgármesteri Hivatal két ünnep között igazgatási szünet 

miatt zárva tart. A Vecsési Járási Hivatal változatlanul működik. Erről közleményt is 

közzétettünk. 
 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő Képviselő-testületi ülés január 26-án lesz, a 

bizottsági üléseket január 25-én tartjuk. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Club Cafe 

étterem bérbeadásával kapcsolatosan meghívtam azt a két személyt, akiknek szándékukban áll 

az étterem működtetése. Köszöntöm Kéri Sándort és Kakucska Ágnest, egyúttal felkérem, 

hogy néhány szóban ismertessék a Képviselő-testülettel terveiket. 

 

Kéri Sándor: köszönjük szépen a lehetőséget. Szeretnénk megváltoztatni az éttermet étlapilag, 

belsőtérileg, a konyhát felújítanánk.  

 

Kakucska Ágnes: nagyon szép az étterem, mégis szeretnénk meleg hangulatúvá, otthonosabbá 

tenni, jobban kiemelni, hogy kulturális épületben van, lennének könyvespolcok, kandalló. 

Teljes mértékben varázslatos helyet szeretnénk, hogy ne csak étterem legyen, hanem ahová 

szívesen beül bárki egy családi ebéd vagy bármilyen összejövetel céljából. Csodálatos 

dolognak éltem meg azt, hogy lehetőségünk lenne a rendezvényeket is vinni. Viszont a 

jelenlegi konyha technikai felszereltségét nem tartom megfelelőnek 200 ember 

kiszolgálásához. Célunk nem az, hogy az üzemi konyhából rendeljünk, és nem a Metro vagy a 

Tesco által szerezzük be alapanyagainkat. Ehhez kevés a jelenlegi hűtő kapacitása, amit 

természetesen mi majd megoldunk, fejlesztjük. Olyan sütőberendezésekre van szükségünk, 

ami jelenleg nincsen. Helyi termelőktől szeretnénk nagyon sok árut beszerezni, ehhez nagyon 

szívesen vesszük a segítséget. 

 

Szlahó Csaba polgármester: honnan szerzett szakmai tapasztalatot? 

 

Kakucska Ágnes: éveken keresztül egy önkormányzat tulajdonában lévő étterem vezetőjeként 

dolgoztam. Ott is a kulturális központot használtuk fel a nagyobb rendezvények 

kiszolgálására. Volt belső a’la carte étlapunk, nagyon sok rendezvényt bonyolítottunk, amit 

ugyanúgy szeretnénk itt is. Borvacsora estek, tematikus estek, vagy akár egy teadélután, 

csokoládé vagy kávé délután. Nagyon sok programot tervezünk. Hétköznapokra nagyon jó 

étlapot tervezünk, emellett 3 havonta lennének szezonális ajánlataink, illetve a borvacsora 

esteken, egyéb esteken igazán megmutatnánk a mostani gasztro konyhának akár a molekuláris 

történetét. Ezek nem hagyományos ételek lennének, sem tálalásban, sem elkészítési módban. 

Fantázia nevet kapnának.  

 

Kéri Sándor: az étlapnak lenne egy része, ami teljesen káposztás ételekre van hangolva. 
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Kakucska Ágnes: már van étlaptervezetünk. A Nemzeti Hotel séfje fogja vezetni éttermünk 

konyhai részét. Ő ténylegesen pár napokat tud nálunk eltölteni, mindenféleképpen eszmei 

megalkotója a konyhának. A belső fogyasztás mellett tervezünk kiszállítást, erre van saját 

gépjárművünk.  

 

Szlahó Csaba polgármester: jövő héten folytatjuk az egyeztető tárgyalást az ügyben. 

Köszönöm szépen a tájékoztatót. Köszönöm a Képviselő-testület egész éves munkáját. Mivel 

több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


