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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 2/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. január 26-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

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

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Berényi Mária főépítész, Nagy László Központi Konyha vezetője, Kis Tóth János Bálint 

Ágnes Kulturális Központ vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit 

Kft. ügyvezető igazgatója, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Dobosné Halász 

Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezető 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

asszonyt, a Járási Hivatal osztályvezetőjét, a hivatali kollégákat, szakértő urakat és a sajtó 

képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 11 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 …/2016. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeiről 

és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020.” elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak:  Berényi Mária főépítész 

  dr. Mesterházy Balázs 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

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

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. (IX.15.), a 

252/2015. (X.20.), továbbá a 259/2015. (XI.26.) határozatok visszavonására és az intézmény 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 260/2015. (XI.26.) 

határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 261/2015. 

(XI.26.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésekre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Papp Bernadett Támogató Szolgálat vezetője 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

3/2016. (I.26.) 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 …/2016. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeiről 

és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020.” elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. (IX.15.), a 

252/2015. (X.20.), továbbá a 259/2015. (XI.26.) határozatok visszavonására és az intézmény 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 260/2015. (XI.26.) 

határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 261/2015. 

(XI.26.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat intézményi létszámfejlesztésekre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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17. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: megérkezett a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című pályázat keretében beszerzett 2 db hulladékszállító gépjármű a megfelelő 

informatikai rendszerrel felszerelve. Már munkába is álltak, a hivatalos átadó ünnepség január 

13-án volt. A pályázat záró beszámolójának megküldése 2015. december 16-án megtörtént. 

Várhatóan február közepén kerül sor a záró helyszíni ellenőrzés lefolytatására.  

Két projektfenntartási jelentést is kellett készíteni, az egyik a Semmelweis Bölcsőde építése és 

eszközbeszerzése kapcsán, a másik pedig a Tündérkert Óvoda bővítése, felújítása, 

eszközbeszerzése kapcsán.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 22-én benyújtotta az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, emléktáblák kihelyezésére írt pályázatát, amelynek 

keretében a Hősök parkjában elhelyezett talapzatra kerülne egy szoborkompozíció, amely a 

Gulagra elhurcolt német áldozatoknak állít emléket. 

A Nemzeti Sportközpontok megkötötte a tervezői szerződést a Halmi Telepi Általános Iskola 

bővítésére vonatkozóan, így jelenleg folyik az egyeztetés az NSK, a tervező, az iskola és az 

Önkormányzat között. 

Elkészült a Vecsési Rendőrőrs alsó szintjének felújítási munkája, amelyhez az Önkormányzat 

5.080.000,- Ft-tal, a vállalkozó 1.270.000,- Ft-tal járult hozzá.  

Január 7-én és 21-én Klaszter megbeszélés volt, amelyen a Ferihegy és térségének a 

gazdaságélénkítő programját tárgyaltuk. 

December 20-án volt a Mindenki Karácsonya, köszönjük a szervezők munkáját. 

Január 12-én az Erzsébet téri COOP üzletben a sertés tőkehús áfájának csökkentéséről tartott 

sajtótájékoztatót Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. 

Január 16-án került megrendezésre a Városi Bál, nagyon jól sikerült rendezvény volt.  

Január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kispista színház előadását nézhettük meg 

a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

4/2016. (I.26.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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(11 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. 

 

 

5/2016. (I.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: nyáron kétszer 1 hét igazgatási szünet lenne a hivatalban, július 

4-től 8-ig, augusztus 8-tól 12-ig, illetve a két ünnep között szintén zárva tart. A Magyar 

Közlönyben megjelent 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt 

az ügyfélfogadási rend is változik. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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 rendelet elfogadását. 

 

 

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 1/2016. (I.28.) 

önkormányzati rendeletét a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, 

valamint a 2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről. 
 

 

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

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

rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeiről 

és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a jelenlegi 150 ezer forintos díjtétel csökken 60 ezer forintra. 

Az elektronikus anyakönyv bevezetésével az anyakönyv helyszínre szállításának és 

biztosításának költsége kerül ki a díjból. A hangosítás is megoldódott a Stáció Hotelben, már 

erre sem kell külön költséget biztosítani. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ezen kívül az anyakönyvvezető és a protokoll ügyekért felelős 

ügyintézők díjazása is módosulna. Hivatali helyiségen belül nettó 6000,- Ft, hivatali 

helyiségen kívül nettó 12.000,- Ft. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ezt az összeget fedezi az esküvőért fizetendő díj.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletét a 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló 

26/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020.” elfogadására 

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. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem főépítész asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Berényi Mária főépítész: minimális módosítás történt abban a változatban, amit a testület a 

közbenső egyeztető eljárás keretében már elfogadott. 

 

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

 

 

6/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 31. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint 

a) megismerte a Trk. 31. § (1) bekezdés szerinti véleményezési eljárás, valamint 

Vecsés Város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályai szerinti egyeztetés során beérkezett 

véleményeket, az ezekről készített összefoglalót és a vélemények kapcsán tett 

intézkedéseket, módosításokat a tervben és az ezek alapján átdolgozott 

stratégiát és 

b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Vecsés Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020.” című dokumentációt. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon az elfogadott stratégiának az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről és  

b) a stratégia Trk. 31.§ (4) bekezdése szerinti elfogadásáról és honlapon való 

közzétételéről küldjön értesítést az egyeztetésben résztvevőknek, továbbá az 

állami főépítésznek. 

 

Határidő: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: jogszabályi előírás, hogy minden év január 31-ig felül kell 

vizsgálni a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást. A 

legutóbbit a választást követő 30 napon belül kötöttük meg. A jogszabályi változásokat 

átvezettük. A héten fogják tárgyalni a nemzetiségi önkormányzatok is. 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

7/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal; 

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2016. január 29. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

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. 

 

 

8/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 
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Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal; 

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2016. január 29. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az új közbeszerzési törvény miatt kell a közbeszerzési 

szabályzatot módosítani. Ennek függeléke a közbeszerzési terv, még nincsen költségvetésünk, 

ezért csak amit pályázaton nyertünk, a Város utca felújítását tettük bele. A költségvetés 

elfogadása után, ha lesz olyan tétel, amit bele kell tenni, akkor kiegészítjük a tervet. 

 

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

 

 

9/2016. (I.26.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot és ezzel egyidejűleg visszavonja 

a 60/2014. (IV.24.) számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

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

idejének meghatározására 
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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. 

 

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. 

 

 

10/2016. (I.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2016. évben a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch és a 

Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2016. június 27-től július 22-ig, a 

Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten és a Bálint Ágnes Óvoda nyári 

bezárása 2016. július 25-től augusztus 19-ig tart. 

2. 2016. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2016. július 25-től augusztus 

19-ig tart. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 211/2015. (IX.15.), a 

252/2015. (X.20.), továbbá a 259/2015. (XI.26.) határozatok visszavonására és az intézmény 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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11/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2015. (IX.15.), a 252/2015. 

(X.20.), továbbá a 259/2015. (XI.26.) határozatait visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 132/2015. 

(V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

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

 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Tündérkert Óvoda” 

 

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

 

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

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

 

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

2.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

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

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

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

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 
f) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

 

h) Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a 

költségvetési szerv vezetője látja el.  
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A gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Vecsési Polgármesteri 

Hivatal 

Pénzügyi Osztálya 

székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

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

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális 

gyermeklétszám 

1 

2220 Vecsés, Halmy József 

tér 1. 

3431. hrsz. (székhelyén) 

 210 fő 

2 

2220 Vecsés, Halmy József 

tér 1. 

3432/2. hrsz. (telephelyén) 

 60 fő 

 

j) Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

 

székhely: 

2220 Vecsés, Halmy 

József tér 1. 

 

 

telephely: 

2220 Vecsés, Halmy 

József tér 1. 

 

székhely: 

3431. 

hrsz. 

 

 

 

telephely: 

3432/2. 

hrsz. 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 3431. és 

a telephelyén 

lévő 3432/2. 

hrsz. ingatlan 

a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. január 28. 
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a MÁK-nak megküldésre:  2016. január 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 260/2015. (XI.26.) 

határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

12/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 260/2015. (XI.26.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

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

törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Mosolyország Óvoda” 

 

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

„1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. német nyelven: Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch ” 

 

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

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

 

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

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 
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e) Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.2. alponttal egészül ki: 

 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

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

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

g) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

h) Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

 

i) Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, 

valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a 

költségvetési szerv vezetője látja el.  

A gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Vecsési Polgármesteri 

Hivatal 

Pénzügyi Osztálya 

székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 

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

 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális 

gyermeklétszám 

1 
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 

(székhelyén) 

 90 fő 

2 
2220 Vecsés, Tompa u. 25. 

(telephelyén) 

 30 fő 

 

k) Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

 

székhely: 

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 

 

 

telephely: 

2220 Vecsés, Tompa u. 25. 

 

székhely: 

2379. 

hrsz. 

 

 

 

telephely: 

1471. 

hrsz. 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a székhelyén 

lévő 2379. és a 

telephelyén lévő 

1471. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi eszközök. 

 

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

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. január 28. 

a MÁK-nak megküldésre:  2016. január 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 261/2015. 

(XI.26.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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13/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2015. (XI.26.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

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

törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.2. megnevezése: Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda” 

 

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

„1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. német nyelven: Dorfkindergarten Wetschesch ” 

 

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

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

 

d) Az alapító okirat 2. pontja az alábbi 2.2. alponttal egészül ki: 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 
2-2-2- székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 

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

 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

 

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

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

g) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

h) Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

 

i) Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A munkáltatói jogkört, valamint az 

ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv 

vezetője látja el.  

A gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Vecsési Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Osztálya 

székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” 

 

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

a. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 
intézmény 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 

1 
2220 Vecsés, Fő u. 83. 

(székhelyén) 

 150 fő 

 

k) Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

b. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

 

székhely: 

2220 Vecsés, Fő u. 83. 

 

 

 

 

székhely: 

403. 

hrsz. 

 

 

 

 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 403. hrsz. 

ingatlan a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. január 28. 

a MÁK-nak megküldésre:  2016. január 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került, a kiegészített határozati 

javaslat kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

14/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében fedezetet biztosít 

 

a) a Közbiztonságért Közalapítvány 2016. évi támogatása terhére a január, február 

havi működési költségeire 500.000 Ft összegben, 

 

b) a 2016. február 20-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál rendezvényszervezési 

költségeire 150.000 Ft összegben, 

 

c) a VSE Kézilabda Szakosztály 2016. évi támogatása terhére 2 db kisbusz 

vásárlásához az önrész biztosítására 2.600.000 Ft összegben, 

 

d) a Központi Konyha részére ételszállító autó beszerzésére, az ételszállítás 

feltételeinek kialakítására bruttó 4 millió Ft összegben, 

 

e) az Oktatási Bizottság 2016. évi támogatása terhére a Halmi Telepi Általános 

Iskola részére a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Bentlakásos Gyermekotthon 

könyvtára állományának gyarapítása céljára 200.000 Ft összegben. 

 

f) Fehér János Alapítvány részére a Vecsésen szolgálatot teljesített papok és apácák 

sírjainak felújíttatására 1.500.000 Ft összegben. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a 1. a), b), c), e), f) pontban szereplő támogatottak 

figyelmét, hogy a támogatási összeg felhasználásához a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán támogatási megállapodást kell kötni. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a szükséges fedezetek biztosításáról. 
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Határidő: azonnal; 

a fedezet biztosítására: a 2016. évi költségvetés összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésekre 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: szervezeti átalakítás volt, más településektől is vettünk át 

dolgozókat, felállt az önkormányzati intézmény és a járási feladatokat ellátó intézmény, mely 

társulás keretében működik.  

 

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

 

 

15/2016. (I.26.) határozat 

 

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

Központ részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2016. március 1-jétől 

feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 15 fő. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére 2016. január 1-jétől összesen 5,5 fő 8 

órás közalkalmazotti létszámot biztosít, ebből 1,5 fő a szolgálat, 4 fő pedig a központ 

feladatainak ellátására, így az intézmény engedélyezett összlétszáma 19 fő. 

 

3. A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és 2. pontban 

foglalt döntés végrehajtása érdekében a Gondozási Központ részére 1 740 e Ft, a 

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére 11 600 e 

Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

fedezet biztosítására: a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 

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

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Szervezőbizottság főszervezője, Pável Béla az ősz folyamán jelezte, hogy lemond eddigi 

posztjáról. A testület nevében köszönjük eddigi munkáját. A feszt szervezése nagyon nagy 

munkát igényel. Új szervezőbizottság alakulna, melynek természetesen régi tagjai is vannak. 

Kis Tóth János lenne a bizottság elnöke, tagjai Gyurákiné Sárdi Krisztina, Vadászi Istvánné, 

Fenyvesi Ádám, Frühwirthné Halász Melinda és Tófalvi Mónika, illetve Laszip Dávid. 

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. 

 

 

16/2016. (I.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.02.01. 

napjától a Káposztafeszt Szervezőbizottsága elnökének Kis Tóth Jánost választja 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szervezőbizottság tagjainak 2016.02.01. 

napjától 

 

- Frühwirthné Halász Melindát, 

- Vadászi Istvánnét, 

- Gyurákiné Sárdi Krisztinát, 

- Fenyvesi Ádámot, 

- Laszip Dávidot 

 

választja meg. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 21 helyre szállít a konyha ételt, 3350 adagot 

főznek naponta. Köszönjük a beszámolót és további jó munkát kívánunk nekik. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

17/2016. (I.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények 

Központi Konyhájának 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

 

18/2016. (I.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat – 

Vecsés 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: kérés lenne inkább, mint kérdés, az új ravatalozó előterében extrém 

időjárás alatt sem tartózkodni, sem közlekedni nem lehet. Havas időszakban nagyon csúszik a 

járólap. Átmenetileg ponyva vagy paraván megoldással lehetne a hó és az eső ellen védeni az 

előteret.  

Az ELMŰ megint szétvagdosta a fákat, a gallyakat kint hagyva az árkokban.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: be fogják gyűjteni, ledarálják és elszállítják. 
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Saska Istvánné képviselő: elhangzott a bizottsági ülésen érintőlegesen, hogy lesz lehetőség 60 

literes kukát is igényelni.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: január 1-jétől jogszabályi kötelezettsége a szolgáltatónak a 60 

literes kuka biztosítása, de csak azokban a háztartásokban, ahol jegyzői igazolást be tud 

mutatni a tulajdonos a szolgáltatónak, hogy tényleg egyedül lakik a címen. A rendelet-

módosítást elkészítettük, átküldtük a Városgondnok Kft-nek, akik szeretnék ezt a szelektív 

hulladékgyűjtéssel és a chipes rendszerrel kiegészíteni. A februári ülésen tárgyalja majd a 

Képviselő-testület.  

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: február 20-án kerül megrendezésre a Böllérfesztivál, mindenkit 

várunk szeretettel. Február 27-én lesz a XII. Borverseny. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

február 6-án lesz a 39. Vecsési Svábbál a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Február 7-én 

szintén a nemzetiségi önkormányzat szervezésében a Grassalkovich iskolában tartjuk 

Rétesevés rendezvényünket. 

 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő Képviselő-testületi ülés február 23-án lesz, a 

bizottsági ülések február 22-én lesznek. Február 9-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell 

tartanunk. Múlt évben volt egy felszámolásból eredő földértékesítés, a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége elutasította a földvásárló 

kérelmét, aki kifogást nyújtott be a Képviselő-testülethez. 15 napon belül kell döntenie a 

testületnek a kifogás elbírálásáról. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


