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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 6/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. február 23-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, 

Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője, Rózsa Balázs Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály vezetője, 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, Tárnokiné Törő 

Krisztina Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ-

INRI Kft. cégvezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt., Hanek Gábor Vecsési Polgárőr Egyesület 

vezetője, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, dr. Fehér Edina Vecsési Járási 

Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, az intézményvezetőket, 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: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

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

rendelete megalkotására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirend pont elfogadását. 

 

 

27/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

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

rendelete megalkotására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Futball Club székház építésének, építési engedélyezési eljárásának 

lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 276/2015. (XII.01.) és a 277/2015. (XII.01.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2016. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
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Javaslat a Vecsési Borbarátok Egyesülete által szervezett Vecsés Városi Borverseny 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda felvételi körzeteinek 

meghatározására és az 50/2015. (III.24.), az 51/2015. (III.24.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a 11/2016. (I.26.) határozat alapján a Tündérkert Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a 12/2016. (I.26.) határozat alapján a Mosolyország Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 13/2016. (I.26.) határozat alapján a Falusi Nemzetiségi Óvodára vonatkozóan a 

Magyar Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 2015. májusi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat elvi hozzájárulásra a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület által kötendő „E-Ü-V” 

együttműködési megállapodáshoz 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat szakmai 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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22. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Kérdés 

 

25. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

26. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

28/2016. (II.23.) 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club székház építésének, építési engedélyezési ejárásának 

lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a 276/2015. (XII.01.) és a 277/2015. (XII.01.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Borbarátok Egyesülete által szervezett Vecsés Városi Borverseny 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslatg a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda felvételi körzeteinek 

meghatározására és az 50/2015. (III.24.), az 51/2015. (III.24.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a 11/2016. (I.26.) határozat alapján a Tündérkert Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott váltzás bejelentési kérelem hiánypótlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a 12/2016. (I.26.) határozat alapján a Mosolyország Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a 13/2016. (I.26.) határozat alapján a Falusi Nemzetiségi Óvodára vonatkozóan a 

Magyar Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlsáára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 2015. májusi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Javaslat elvi hozzájárulásra a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület által kötendő „E-Ü-V” 

együttműködési megállapodáshoz 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat szakmai 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 
Kérdés 

 

25. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

26. 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: benyújtásra került a TÁMOP-5.2.5.A-10/1-2010-0018 sz. 

Csigaház Gyermekterápiás Projekt 2. projekt fenntartási jelentése, mely 2016. február 12-én 

elfogadásra került. Szintén benyújtásra került a KMOP-2.1.1/B-09-2009-0037 sz. Vecsés 

Város belterületi útjainak fejlesztése című pályázat – az 5 utca – 3. projekt fenntartási 

jelentése is, mely 2016. február 16-án került elfogadásra. Az Interreg Central Europe rendszer 

keretében 2015 júniusában beadott - csak RETS II-ként nevezett - GRENATS című pályázat 

eredményéről február közepén döntés született. A program monitoring bizottsága a pályázatot 

nem tartotta támogathatónak. Egyébiránt 16 pályázat került benyújtásra, ebből 4 kapott 

támogatást.  

A Budapest Airport Zrt. február 2-án tartotta éves hagyományos konzultációs ülését. 

Bemutatásra kerültek mindazok az eredmények, amit az elmúlt évben elértek és a 

legfontosabb célkitűzések, tervek. 10 millió fölötti utaslétszámmal, forgalommal, komoly 

fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Elhangzott az is, hogy a Vecsés területén épülő, 140 
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szobás szálloda építési engedélye kiadásra került, az állammal kötött privatizációs szerződés 

módosítása szükséges, ez folyamatban van.  

DPMV Zrt. közgyűlés volt február 11-én, ahol elfogadtunk egy új alapszabályt, ami a 

működőképességet sokkal jobban biztosítja. Dunaharaszti részvényeit Vecsés és Gyál 

vásárolta meg.  

Az elmúlt 10 évben sokszor foglalkoztunk azzal, hogy mi legyen a Városgondnok Kft. 

telephelyével, nem jó helyen van a lakóövezet közepén. Szeretnénk a telephelyet egy olyan 

területre kivinni, ami jobban megfelel ennek a tevékenységnek, ipari gazdasági övezetbe. Ez 

nagy beruházás. Lehetőségünk van bölcsőde fejlesztésben gondolkodni, egy új bölcsőde terve 

készülőben van, szeretnénk újabb bölcsődét más telephelyen. Sok választásunk nincs, ami 

szóba jöhet az a Wass Albert utcai telek és a Városgondnok telephelye. Arra gondoltunk, 

hogy mi lenne, ha először megpróbálnánk bérelni a Városgondnok Kft-nek egy új telephelyet 

addig, amíg nem épül meg az új a bányaterületen. Így találtunk a Széchenyi úton egy eladó 

ingatlant. A Gazdasági Bizottság elnöke és a Városgondnok Kft. ügyvezetője személyesen is 

megnézte a telephelyet, gyakorlatilag egy hónap alatt beköltözhető. A telephely ára 250 millió 

forint, a fizetési feltételek egyeztetése folyamatban van. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó 

befektetés lenne, több mint 1 hektáros terület csarnokokkal, hűtőházzal, szociális épülettel, 

portával, teljes burkolással, vízelvezetéssel, közművel. Ha konkrét információink lesznek, 

akkor ezt írásban is a testület elé hozzuk.  

Nagyon sok ingatlanvásárlási projektünk van egyébként intézmények mellett, a városban 

fontos helyen lévő ingatlanok. Fontossági sorrendet kell felállítanunk. 

Február 20-án Böllérverseny volt, ahol 11 csapat képviseltette magát. 

 

Tóth Judit képviselő: két ülésünk között február 9-én volt egy rendkívüli ülés, illetve két 

rendkívüli ülés. A januári ülésen jeleztem, hogy nem tudok részt venni a rendkívüli ülésen, 

mivel halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltságom volt. Akkor én egy ülésről tudtam, az ülés 

napján 8 órakor került kiküldésre a második rendkívüli ülésről szóló meghívó. Egyértelműen 

nemmel szavaztam volna, ha jelen vagyok az ülésen. Nem tudom mióta önkormányzati 

hatáskör a Kormány és a Parlament döntéseinek úgynevezett helyi megtámogatása. Az 

álnemzeti konzultáció kiterjesztését erőlteti a Kormány a fideszes többségű 

önkormányzatokra, ez a felelősség szétkenése, a migrációs hisztéria állandó napirenden 

tartása, figyelem elterelés vagy esetleg mindezek összesen okozták azt, hogy az 

önkormányzatnak kellett megtámogatni a Kormány döntését, amiben neki van felelőssége. 

Mindezeken felül hosszabb távon a magyar emberek fogják ennek a külön utas, a 

meghatározó európai irányvonallal szembemenő, elzárkózó politikának a levét meginni. Erre 

a problémára az Unió tagállamaival együttműködve közösen lehet megoldást találni. A 

február 9-én, 1 tartózkodással elfogadott határozat második pontja így szól: „A Képviselő-

testület arra kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását, a kötelező betelepítési kvótát és a visszatoloncolást, védje meg 

Magyarországot és a magyar embereket.” Nekem is lenne egy határozati javaslatom, ami így 

szól: A Képviselő-testület arra kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 

akadályozza meg a közoktatás és az egészségügy tönkretételét, a fiatalok, diplomások és 

szakmunkások tömeges külföldre vándorlását, ne tegye tönkre az önkormányzatiság 

maradékát is, ezzel védje meg Magyarországot és a magyar embereket. Remélem ez a javaslat 

is támogatást kap. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Szabó Attila képviselő: köszönöm a testületnek, hogy távollétemben a javasolt módosító 

indítványom, bekerült a határozatba. Örülök annak, hogy a Képviselő-testület ezt elfogadta. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
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29/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(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. 

 

 

30/2016. (II.23.) 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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 rendelet elfogadását. 

 

 

3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi 
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szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

31/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a most érkező dr. Fehér Edinát a Vecsési 

Járási Hivatal vezetőjét. 

 

5. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: örömteli, hogy jó irányba halad a cég, a kérdés, hogy a 

központosítások következtében újabb feladatokat vonnak-e el vagy sem, és ez hogyan fogja 

érinteni a gazdasági szervezetet vagy az önkormányzatunkat. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslat elfogadását. 
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32/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Futball Club székház építésének, építési engedélyezési eljárásának 

lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Érkezett egy kiegészítés, 

amely kiosztásra került, felkérem jegyző asszonyt ismertesse. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: hiánypótlás érkezett a mai napon, amit mindenképpen be kell 

adnunk az engedélyezési eljáráshoz. Ha megvalósul ez a beruházás, akkor az állam javára 

meghatározott összegű adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog 

kerül bejegyzésre. Erre vonatkozó hozzájárulást is tartalmaz a határozati javaslat. 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 

állásfoglalását. 

 

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. 

 

 

33/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

Dózsa Gy. u. 35-37. sz. alatti, 4019/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra 

tervezett, a Vecsési Futball Club székháza építésének építési engedélyezési 

eljárásának lefolytatásához hozzájárul. Egyúttal kijelenti, hogy a társasági adóról és 

az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (6) bekezdés a) pontja 

szerint hozzájárul, hogy az ingatlanra 15 év időtartamra a Magyar Állam javára 

206.457.568- Ft meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-

nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

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

gondoskodjon a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a tulajdonosi hozzájárulás kiadására: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

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. 

 

 

34/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - úgy dönt, 

hogy a polgármester 2016. évre vonatkozó szabadságának ütemezését a határozat 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős : Szlahó Csaba polgármester 

a nyilvántartás vezetéséért: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

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 a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

35/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

ki a határozat mellékletei szerinti felhívással az alábbi intézmények vezetői 

állásának betöltésére: 

 Bálint Ágnes Óvoda (2220. Vecsés, Toldy F. u. 31.) 

 Semmelweis Bölcsőde (2220 Vecsés, Mária u. 1.) 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlönyben, a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az 

Önkormányzat internetes oldalán történő megjelentetéséről. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 276/2015. (XII.01.) és a 277/2015. (XII.01.) határozat módosítására 

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 az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

36/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

276/2015.(XII.01.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A határozat 1. pontjában „a 2016. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra” szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi szövegrész lép: „a 2016. 

január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra”. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi iratok szükség szerinti módosításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
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37/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

277/2015.(XII.01.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A határozat 1. pontjában „a 2016. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra” szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi szövegrész lép: „a 2016. 

január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra”. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi iratok szükség szerinti módosításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2016. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

úgy határozott, hogy kerüljön bele az Egyházmegyei találkozó és a Honvédelmi nap, és ahol 

nem az önkormányzat a szervező, szerepeljen a szervező neve is. 

 

Tóth Judit képviselő: nem tudom, hogy arról szavaztunk-e, hogy a szervező neve is 

szerepeljen, azért én ezt nem szeretném, ahogy azt sem, hogy pártrendezvények is 

belekerüljenek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy azok a hagyományos rendezvények, amelyek 

benne vannak, maradjanak benne, egyébként meg a piros betűs ünnepeket, illetve a nemzeti 

emléknapokat tüntessük fel, azt pedig, hogy ki szervezi, nem ide tartozik. Így jó a 

rendezvénynaptár, ahogy van. Kis Tóth János a bizottsági ülésen elmondta, hogy ő készül 

eseménynaptárral, ahol az összes civil szervezet és párt megjelentetheti rendezvényét. 

Szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslat elfogadását. 

 

 

38/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal 

szervezésében megvalósuló 2016. évi városi rendezvények költségeit az 

önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében biztosította. 

 

Határidő: azonnal; 
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a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Borbarátok Egyesülete által szervezett Vecsés Városi Borverseny 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

39/2016. (II.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében fedezetet biztosít a 

Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi támogatása terhére a Vecsési Borbarátok 

Egyesületének a 2016. február 27-én megrendezésre kerülő Vecsés Városi 

Borverseny megrendezéséhez 100.000,- Ft összegben. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott 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. 

 

Határidő: azonnal; 

a fedezet biztosítására: a 2016. évi költségvetés összeállítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda felvételi körzeteinek 

meghatározására és az 50/2015. (III.24.), az 51/2015. (III.24.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



15 

 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

40/2016. (II.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2015. (III.24.) 

határozatát visszavonja. 

 

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

Dorfkindergarten Wetschesch felvételi (működési) körzetét a Vecsés Tinódi utca, Fő 

út 180-tól lefelé, Üllő felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca 

által határolt, MÁV vonallal bezárólag Üllő felé eső településrészen lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza 

meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 

alábbiak szerint rögzített: 

 

Ady Endre utca végig Malom utca végig 

Ady köz végig Mátyás utca végig 

András utca végig Mihály utca végig 

Ágnes utca végig Rózsa utca végig 

Ágoston utca végig Sorompó utca végig 

Ecseri utca végig Szép utca végig 

Erzsébet utca végig Sziget köz végig 

Ferenc utca végig Sziget utca végig 

Fő út 180-ig páros és páratlan Tass utca végig 

Fő utca végig Temető utca végig 

Gizella utca végig Tinódi utca végig 

Iskola utca végig Tó utca végig 

István utca végig Üllői utca végig 

József utca végig Valéria utca végig 

Jókai Mór utca végig Vágóhíd utca végig 

Kakucsi út végig Város utca végig 

Kálmán utca végig Vásártér utca végig 

Lanyi utca végig Vigyázó Ferenc utca végig 

 Zsák utca végig 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

41/2016. (II.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2015. (III.24.) 

határozatát visszavonja. 

 

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

Lachenland Kindergarten felvételi (működési) körzetét a Vecsés Fő út 180-tól 

Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, 

MÁV vonallal bezárólag, Budapest felé eső településrészen lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza 

meg, mely felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az 

alábbiak szerint rögzített: 

 

Anna utca végig Kossuth Lajos utca végig 

Ádám utca végig Lajos utca végig 

Akácfa utca végig Lehel utca végig 

Álmos utca végig Liliom utca végig 

Árpád utca végig Magdolna utca végig 

Attila utca végig Magyar utca végig 

Bajcsy-Zsilinszky utca végig Margit utca végig 

Bartók Béla utca végig Mária utca végig 

Batthyány utca végig Miklós utca végig 

Bertalan utca végig Nefelejcs utca végig 

Berzsenyi utca végig Nimród utca végig 

Bokor utca végig Nyárfa utca végig 

Bulcsú utca végig Petőfi Sándor utca végig 

Diófa utca végig Rákóczi utca végig 

Emese utca végig Róder Imre utca végig 

Eötvös utca végig Sándor utca végig 

Erkel Ferenc utca végig Tamás utca végig 

Éva utca végig Telepi út végig 

Fő út 180-tól végig páros és páratlan Tölgyfa utca végig 

Hársfa utca végig Tompa utca végig 

Hunyadi utca végig Vasvári Pál utca végig 

Ibolya utca végig Vértesi Nándor utca végig 

János utca végig Virág utca végig 

József Attila utca végig Vörösmarty utca végig 

Károly utca végig Wesselényi utca végig 

Katona József utca végig Zöldfa utca végig 

Kellner dr. utca végig  

Kereszt utca végig  

Kisfaludy utca végig  

Kölcsey utca végig  

Könyök utca végig  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási 

intézmények vezetőit tájékoztassa. 
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Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a 11/2016. (I.26.) határozat alapján a Tündérkert Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

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. 

 

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. 

 

 

42/2016. (II.23.) határozat 

 

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

(V.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát a 11/2016. (I.26.) határozatban 

foglaltakkal egyidejűleg a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

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 Vecsési Tündérkert Óvoda  210 fő 

2 Telephely  60 fő 

 

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

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. február 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. február 26. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

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

Javaslat a 12/2016. (I.26.) határozat alapján a Mosolyország Óvodára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

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. 

 

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. 

 

 

43/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

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

a 12/2016. (I.26.) határozatban foglaltakkal egyidejűleg a törzskönyvi bejegyzés 

napjától az alábbiak szerint módosítja:  

 

a) Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékességi, működési területe: Vecsés Fő út 180-tól 

Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által 

határolt, MÁV vonallal bezárólag Budapest felé eső településrészen lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában. 

 

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

 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermeklétszám 

1 Vecsési Mosolyország Óvoda  90 fő 

2 Telephely  30 fő 

 

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

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. február 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. február 26. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 13/2016. (I.26.) határozat alapján a Falusi Nemzetiségi Óvodára vonatkozóan a 

Magyar Államkincstárnak benyújtott változás bejelentési kérelem hiánypótlására 

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. 

 

 

44/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

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

Okiratát a 13/2016. (I.26.) határozatban foglaltakkal egyidejűleg a törzskönyvi 

bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja:  

 

b) Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékességi, működési területe: Vecsés Tinódi utca, Fő 

út 180-tól lefelé, Üllő felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca 

által határolt, MÁV vonallal bezárólag Üllő felé eső településrészen lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában. 

 

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

 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermeklétszám 

1 Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda  150 fő 

 

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

Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. február 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. február 26. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

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. Törvényi változások miatt kell az alapító 

okiratot módosítani. 

 

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. 

 

 

45/2016. (II.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ Vecsés Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. december 17. napján kiadott Alapító 

Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

a) Az alapító okirat bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gondozási 

Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

„A költségvetési szerv neve: Gondozási Központ” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ” szöveg lép. 

a. Az alapító okirat 2. pontjában  

 

„A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 8.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 8.” szöveg lép. 

b. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

c. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

d. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 

e. Az alapító okirat 6. pontjában  
 

„A költségvetési szerv alapítási éve: 1971. november 15. 
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  A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 

  26/1971. sz. határozat” helyébe a 

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.03.23. 

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.” szöveg lép. 

 

f. Az alapító okirat 7. pontjában  
 

„A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:  

  Vecsés Város Önkormányzatának 

   Képviselő-testülete 

   2220 Vecsés, Szent István tér 1. ” helyébe a 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

i) Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

j) Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

„A költségvetési szerv közfeladata: Időskorúak nappali ellátása 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Szociális étkeztetés” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A szociális alapszolgáltatások keretén belül: 

            az étkeztetési feladatok ellátása, 

a házi segítségnyújtási feladatok ellátása, 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátása, 

a nappali ellátás feladatainak ellátása.” szöveg lép. 

m) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

n) Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

o) Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



22 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
881 000 

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása 

bentlakás nélkül 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Étkeztetési feladatok ellátása: a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes 

személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok 

ellátása. 

Házi segítségnyújtási feladatok ellátása: a legfeljebb napi négy órás gondozási igényű 

személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 

való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

elhárításában való segítségnyújtást magába foglaló házi segítségnyújtással összefüggő 

feladatok ellátása. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátása: a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék 

megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok 

ellátása. 

Nappali ellátás feladatainak ellátása (Idősek nappali ellátása): a saját otthonukban élő, 

idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való 

gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak 

támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102031 Idősek nappali ellátása 

2 107051 Szociális étkeztetés 

3 107052 Házi segítségnyújtás 

4 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Vecsés közigazgatási 

területe 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv 

vezetőjét Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 

nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője 

felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” szöveg lép. 

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 munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja elhagyásra kerül. 

t) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 17. napján kelt, 

232/2014. (XII.16.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

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

határozat mellékletét képező Módosító Okiratot és 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. február 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. február 26. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde hatályos, 2015. májusi Alapító Okirata módosításának 

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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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. 

 

 

46/2016. (II.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde Vecsés 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 13. napján kiadott Alapító 

Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 2. pontjában a 
 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1952. év” helyébe a 

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01. 

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.” szöveg lép. 

 

b) Az alapító okirat 4.3. pontjában a 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: bölcsődei ellátás” helyébe a  

 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

Gyermekek bölcsődei ellátása: a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde 

alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a 

játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy 

más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

Gyermekétkeztetés bölcsődei feladatainak ellátása: a bölcsődében ellátott gyermekek 

részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. 

Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátása bölcsődében: a bölcsődei ellátással 

összefüggő feladatok ellátása.” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
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1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

d) Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 

 

e) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

f) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. szeptember 18. napján kelt, 

210/2012. (XI.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

Vecsés, 2016. február 23. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 

jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 

alapító okiratnak a Semmelweis Bölcsőde 2016. február 23. napján kelt, 

………………………………………………… napjától alkalmazandó 652511-

1/2016. M. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 
 

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

határozat mellékletét képező Módosító Okiratot és 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. február 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. február 26. 

 



26 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági 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. 

 

 

47/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

Tájékoztatásáért Közalapítvány egységes szerkezetű Alapító Okiratát – jelen 

határozat mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal – 2016. február 23-án 

kezdődő hatállyal elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ügyvéd bevonásával 

gondoskodjon az Alapító Okiratban történt változások bírósági bejegyeztetéséről.  

 

Határidő: azonnal; 

ügyvéd értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

az Alapító Okirat módosítására: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat elvi hozzájárulásra a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület által kötendő „E-Ü-V” 

együttműködési megállapodáshoz 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: az együttműködés önkéntes, az önkormányzatok aláírása nem 

szükséges, de szívesen támogatjuk az egyesületet.  

 

Hanek Gábor Vecsési Polgárőr Egyesület elnöke: volt egy törvényi változás, ezáltal az 

agglomerációban lévő szervezetek visszakerültek a saját megyéjükhöz, így Üllő és Vecsés 

visszakerült a Pest Megyei Polgárőr Szövetség szervezetébe. A három egyesület szeretne 

együtt dolgozni, mivel vannak olyan esetek, amikor vagy Üllőn, vagy Ecseren, vagy Vecsésen 

nincs szolgálat, ezt közösen tudnánk koordinálni és az üres helyekre a másik polgárőr 

szervezettől tudnának odamenni. Erről egyeztettünk a monori kapitánnyal, egy szoftver lesz a 

Monori Rendőrkapitányságon, amelyen a bejelentkezett polgárőröket fogják látni. A pályázati 

lehetőségek beszűkültek, a két egyesület kiesése 3 millió forint, szeretnénk pályázni, az 

együttműködéssel ezt szeretnénk megerősíteni. Az együttműködés aláírására ünnepi keretek 

között kerül sor, amely eseményre mindhárom település polgármesterét, illetve a Monori 

Rendőrkapitányság vezetőjét meghívjuk, jelen lesz az Országos Polgárőrszövetség elnöke is. 

 

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

 

 

48/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Vecsés 

Települési Polgárőr Egyesület által kötendő „E-Ü-V” együttműködési megállapodáshoz. 

 

Határidő: azonnal; 

az egyesület elnökének értesítésére: 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

49/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

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

Javaslat a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat szakmai 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

üléseken jelen volt Tápai Mónika elnök, szóban is kiegészítette a beszámolót. Felkérem az 

érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámolóban két képviselőtársunk is dicséretet kapott, 

Frühwirthné Halász Melinda és Várszegi Csaba képviselők, akik tevékenyen vettek részt a 

Hulladékkommandó munkájában. A szervezet nagyon hasznos és hatékony munkát végez. 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

50/2016. (II.23.) határozat 

 

 

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

százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat határozat mellékletét 

képező, 2015. évi 04-12. hó közötti időszakra kötött együttműködési megállapodás 

szerinti szakmai beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

22. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 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. Nagyon részletes, mindenre kiterjedő 

beszámoló, köszönjük szépen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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51/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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. Szintén nagyon alapos, részletes beszámoló, 

köszönjük intézményvezető asszony munkáját. 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: ma volt a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 

ülése, ahol szintén részt vett az intézményvezető asszony. A társulásban is lelkiismeretesen, 

igen nagy megelégedésre látják el munkájukat. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

52/2016. (II.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: a Lőrinci úti parkolással kapcsolatosan kérdezném, hogy sikerült-e az 

üzemeltetővel egyeztetni annak érdekében, hogy egy parkoló építéséhez hozzájárul? 

 

Szlahó Csaba polgármester: megkérdezzük, műszakilag nem egyszerű megtervezni egy 

parkolót. A problémát értjük. 

 

Oláh László képviselő: a pénteki balesettel kapcsolatosan, ami a nagy kereszteződésben 

történt a Ferihegyre vezető úton, két gyalogost ütött el a zebrán egy taxis. Ez fél 5 

magasságában történt reggel és még fél 6-kor is sárgán villogtak a kereszteződésben a 

lámpák. Éjszaka 23-tól, reggel fél 6-ig csak villogó sárgával van a kereszteződés úgymond 

biztosítva. A közútkezelő felé olyan kérést kellene továbbítani, hogy non-stop működjenek a 

lámpák. 
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Alattyányi István képviselő: a non-stop működés helyett inkább nyomógombos jelzőt kellene 

javasolni, vagy most már létezik gyalogos érzékelős lámpa. 

 

25. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: február 27-én kerül megrendezésre a XII. Borverseny, mindenkit 

várunk szeretettel. 

 

26. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő Képviselő-testületi ülés március 22-én, kedden lesz, 

a bizottsági ülések március 21-én, hétfőn lesznek. Február 29-én rendkívüli bizottsági üléseket 

és Képviselő-testületi ülést kell tartanunk. Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy 

március 5., szombat munkanap, március 4-én, pénteken hétfői munkarend szerint, március 5-

én, szombaton pedig pénteki munkarend szerint tart nyitva a Polgármesteri Hivatal. 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


