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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 9/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. március 22-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

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

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde 

vezetője, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezetője, Baár Pál ezredes, Monori 

Rendőrkapitányság vezetője, Pallaga Norbert alezredes, Vecsési Rendőrőrs parancsnoka, 

Makra Géza alezredes, Bűnügyi Osztály vezetője, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla 

szakértő, Faltuszné Szabó Nikoletta Vecsési Járási Hivatal 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

kollégákat, szakértő urakat és a sajtó képviselőit. Üdvözlöm továbbá Baár Pál ezredes, Pallaga 

Norbert alezredes és Makra Géza alezredes urakat, valamint Faltuszné Szabó Nikolettát a 

Vecsési Járási Hivataltól. 

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 a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2015. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2016. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Achim A. u. 36. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Építő Korlátolt Felelősségű Társaság” néven alakuló cég névhasználatának 

engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Pest Megye Lapjában történő megjelenés, megrendelés költségeinek biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 11/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 42/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 12/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 43/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 13/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 44/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár hatályos, 2013. áprilisi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 45/2016. (II.23.) 

határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2014. decemberi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 46/2016. (II.23.) 

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

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 



3 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat hatályos, 2010. júliusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája hatályos, 2013. októberi Alapító 

Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a III. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele... Népdalkörök Találkozója” rendezvény és 

a párkányi utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné bizottsági elnök 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

26. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi u. 141. sz., külterület 0152/23 helyrajzi szám alatti ingatlan 

megvásárlására 

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

 

 

56/2016. (III.22.) 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 a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2015. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2016/2017. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2016. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Achim A. u. 36. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsés Építő Korlátolt Felelősségű Társaság” néven alakuló cég névhasználatának 

engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megye Lapjában történő megjelenés, megrendelés költségeinek biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 11/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 42/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 
Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 12/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 43/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 13/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 44/2016. (II.23.) határozatok visszavonására és az intézmény hatályos, 

2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár hatályos, 2013. áprilisi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 45/2016. (II.23.) 

határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2014. decemberi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 46/2016. (II.23.) 

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

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat hatályos, 2010. júliusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája hatályos, 2013. októberi Alapító 

Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a III. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele... Népdalkörök Találkozója” rendezvény és 

a párkányi utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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20. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné bizottsági elnök 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

26. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Széchenyi u. 141. sz., külterület 0152/23 helyrajzi szám alatti ingatlan 

megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett un. GULÁG pályázati felhívásra a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 

és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatos szobor állítására. A benyújtott pályázat 3 

millió Ft támogatási igénnyel készült, a megítélt támogatás összege 1 millió Ft. Az erről szóló 

értesítés 2016. március 16-án érkezett meg.  

Beruházásokat a járdaépítésekkel kezdtük meg márciusban. A Dózsa György úton, a 

Munkácsy u.- Damjanich u. között egy 2015-ről áthúzódó beruházást fejeztünk be, valamint a 

lakótelepnél építettünk meg egy járdaszakaszt. 

Két újszerű, egy éves opel gépjármű került megvásárlásra a közterület-felügyelők részére, 

kiiktatva a saját gépjármű használatát.  

A VSE Kézilabda Szakosztálya két kisbuszt vásárolt TAO pénzből, amelynek önrészét 

(2.600.000 Ft-ot) az Önkormányzat biztosította.  

Március 11-én Ecseren a Karzol-Trans Kft. új telephelyének ünnepélyes alapkő letétele volt, 

amin részt vett Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter úr is.  

Március 15-én a Petőfi téren emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 168. évfordulójáról. 

A Vecsési Rendőrőrs belső felújítási munkálatai a végéhez közelednek. 
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Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

57/2016. (III.22.) 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. 

 

 

58/2016. (III.22.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2015. évi szakmai beszámolója 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: örömteli részleteket tartalmaz az írásos anyag, ami a bűnesetek 

számának visszaesését illeti. Nemcsak a Vecsési Rendőrőrs munkája javult nagyban 2014 óta, 

hanem az egész kapitányság munkája, amihez a testület nevében gratulálni szeretnék. Átadom 

a szót Baár Pál kapitányságvezető úrnak. 

 

Baár Pál alezredes, Monori Rendőrkapitányság vezetője: nyilván a számok magukért 

beszélnek, de én azt gondolom, bármilyen számot leírhatunk, a lakosság hogy érzi, az a 

mérvadó. Az elmúlt évben, amit kitűztünk teljesítettük, bűnügyi vezetői hely betöltésre került 

Makra Géza alezredes úr személyében. Róla azt kell tudni, hogy több mint 20 évig a Monori 

Rendőrkapitányságon dolgozott, ebből 11 évet dolgozott nyomozó osztály vezetőjeként, aztán 

tett egy kis kitérőt a közrendvédelmi szolgálat irányába és újra vissza erre a területre. 

Erősíteni szeretnénk az ő személyével, szervező készségével, hozzáértésével azért, hogy a 
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bűnügyi felderítő munka hatékony és gyors legyen legfőképpen. A Vecsési Rendőrőrs 

aktivitása, közbiztonsági rendőreink, közrendvédelmiseink, egyenruhásaink aktivitása 

jelentősen nőtt, főleg a második félévben. Az elmúlt 13 évben ilyen alacsony bűnügyi szám 

nem volt Vecsésen, mint a tavalyi évben. Ez nagymértékben a polgárőröknek, a város 

lakosságának és mindazoknak köszönhető, akik segítettek nekünk, tehát nemcsak a mi 

eredményeink, hanem közös erőfeszítések voltak. Úgy gondolom a polgárőrséggel 

folyamatban lévő projektjeink előremutatóak, mindenképpen szeretnénk ezt tovább erősíteni, 

információkkal ellátni és igyekezünk fokozni a médiában való szereplésünket. Mindenkinek 

szíve joga, lehetősége, hogy megismerje a mi munkánkat, tevékenységeinket. Ehhez nagyon 

nagymértékben hozzájárul az, hogy megújul a rendőrőrs, amit ezúton is megköszönök 

Önökön keresztül a város lakosságának. Meggyőződésem, hogy egy optimális, rendezett, 

tiszta körülmények között sokkal hatékonyabb, adaptívabb és kellemesebb 

munkakörülmények között sokkal hatékonyabb és eredményesebb munkát lehet végezni. Ezt 

megköszönöm és továbbra is számítunk az Önök segítségére. Természetesen, ha bármiféle 

elképzelés, ötlet van, amit a jogszabályok lehetővé tesznek, mindenképpen megtesszük. 

Szeretnénk ebben az évben előrelépni a baleset megelőzés területén, a belterületi utakon a 

koccanással, kisebb személyi sérüléssel járó balesetek visszaszorításával. Tavaly óta 

harcolunk azért, hogy Vecsésen ne egy körzeti megbízott dolgozzon, hanem legalább kettő, 

hogy kapjon az üzletközpont is körzeti megbízottat. Köszönöm szépen mindenkinek a 

segítségét és támogatását. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

59/2016. (III.22.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 

Vecsési Rendőrőrsének 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

60/2016. (III.22.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 

hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 

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

Dorfkindergarten Wetschesch és a Mosolyország Óvoda – Lachenland 

Kindergarten intézmények vonatkozásában a nemzetiségi óvodai nevelésben való 

részvételről szóló tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott Közleménnyel egy 

időben és azonos módon, a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően 

a határozat mellékletét képező Tájékoztató szövegében szereplő tartalommal adja 

ki. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Közlemény és a Tájékoztató helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 

 

Határidő: azonnal,  

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, 

a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2016. március 25. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2016. évi pályázati felhívásra 

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 

két témát fogadott el a pályázatra. Az egyik a Környezetvédelmi program elkészítése, a másik 

a Lóti-futi rendezvény támogatása. Ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és az Oktatási Bizottság döntésének megfelelően elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a Környezetvédelmi program elkészítése témában javasolja a Képviselő-

testületnek a pályázatot benyújtani. 

 

Szlahó Csaba polgármester: milyen keretösszeggel fogadták el a bizottságok? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 1,5 millió forint Környezetvédelmi program készítésére, 800 

ezer forint Lóti-futi támogatására. 

 

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

Oktatási és Gazdasági Bizottság döntésével összhangban elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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61/2016. (III.22.) határozat 

 

 

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

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében 

a 2016. évre kiírt pályázati felhívására az alábbi témákban: 

 

1. Környezetvédelmi program elkészítése 1.500.000,- Ft pályázati összeggel; 

2. Lóti-futi megrendezése 800.000,- Ft pályázati összeggel 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2016. március 31-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Achim A. u. 36. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésére 

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 határozati javaslat elfogadását. 

 

 

62/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2220 Vecsés, 

Achim András u. 36. sz., 5151/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdoni 

lapján szereplő Vecsés Város Önkormányzat jogosult javára 5 éves időtartamra 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntés 

végrehajtása érdekében a Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályára a törlési 

kérelmet nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal; 

a Földhivatali Osztályra történő törlési kérelem benyújtására: a 

döntést követő 5 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Építő Korlátolt Felelősségű Társaság” néven alakuló cég névhasználatának 

engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

nem támogatja a névhasználat engedélyezését. Ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadását. 

 

 

63/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem járul hozzá 

ahhoz, hogy a „Vecsés Építő Korlátolt Felelősségű Társaság” néven alakuló cég 

elnevezésében használja Vecsés város nevét.  

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra: 2016. március 23. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Pest Megye Lapjában történő megjelenés, megrendelés költségeinek biztosítására 

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 

a lehetőségek közül azt választotta, hogy előfizetünk az újságra 100 db/hó példányban, 

valamint egy alkalommal Vecsés Város megjelentetését a lapban ½ oldalon. Ezt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az 

Oktatási Bizottság döntésével összhangban elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

64/2016. (III.22.) határozat 

 

 

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

április hónaptól támogatja Pest Megye Lapjának 100 db/hó példányban történő 

megrendelését 100,- Ft+Áfa/db áron és egy alkalommal Vecsés Város 

megjelentetését a lapban ½ oldalon, 150.000,- Ft + Áfa/hó összegben. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges 90.000,- Ft+Áfa, 

valamint 150.000,- Ft + Áfa, összesen bruttó 304.800,- Ft összegű fedezetet az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati 

rendeletének a 3.2. melléklet 1.8.1 során lévő Általános Tartalékalap előirányzat 

terhére biztosítja 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés 

megkötéséről és a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztés előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

Pest Megye Lapja szerkesztőségének értesítése: a döntést követő 8 

napon belül; 

rendeletmódosításra: I. negyedévi rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 11/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 42/2016. (II.23.) 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. 

 

 

 



13 

 

65/2016. (III.22.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2016. (I.26.), továbbá a 

42/2016. (II.23.) határozatait visszavonja. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 28. 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Vecsési 

Tündérkert Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

      b)  Az alapító okirat 1. pontjában  

 „1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tündérkert Óvoda - Ökoóvoda” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Tündérkert Óvoda ” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.” 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. 

d) Az alapító okirat 3. pontjában  
 

„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.” 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.                                                                   

e)   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 
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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. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési  

 intézményben 

 

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. 

 

6.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

 
feladat-ellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 

1 Vecsési Tündérkert Óvoda  210 fő 

2 Telephely  60 fő 

 

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. 

székhely: 

3431. 

hrsz. 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 
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telephely:  

2220 Vecsés, 

Halmy József tér 

1. 

 

telephely: 

3432/2. 

hrsz. 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

áll a 

székhelyén 

lévő 3431. 

hrsz. és a 

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. március 23. 

            a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

 

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 12/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 43/2016. (II.23.) 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. 

 

 

 



16 

 

66/2016. (III.22.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2016. (I.26.), továbbá a 

43/2016. (II.23.) határozatait visszavonja. 

 

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

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 28. 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Vecsési 

Mosolyország Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

 „1.1. A költségvetési szerv 

1.1.2. megnevezése: Mosolyország Óvoda  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Lachenland Kindergarten” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.2. megnevezése: Vecsési Mosolyország Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1945.” helyébe a 

„2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01. 

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

2.2.3. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

d) Az alapító okirat 3. pontjában  
 

„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.” 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.     

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

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

5.3. 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. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.4. A köznevelési intézmény 

6.4.1. típusa: óvoda 

6.4.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és 

ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési  

intézményben 

6.4.3. 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. 

 

6.5. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

 
feladat-ellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 

1 
Vecsési Mosolyország 

Óvoda 

 90 fő 
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2 Telephely  30 fő 

6.6. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

székhely: 

2220 Vecsés, 

Kisfaludy u. 13-

15. 

 

telephely:  

2220 Vecsés, 

Tompa u. 25. 

székhely: 

2379. 

hrsz. 

 

telephely: 

1471. 

hrsz. 

A költségvetési szerv 

a vagyon feletti 

rendelkezési jogát 

Vecsés Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 2379. 

hrsz. és a 

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. március 23. 

            a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

 

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 13/2016. (I.26.) 

határozat, továbbá a 44/2016. (II.23.) 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. 
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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. 

 

 

67/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2016. (I.26.), továbbá a 

44/2016. (II.23.) határozatait visszavonja. 

 

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

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 28. 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Vecsési 

Falusi Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

 „1.1. A költségvetési szerv 

1.2.2. megnevezése: Falusi Nemzetiségi Óvoda ” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.2.2. megnevezése: Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1949.” helyébe a 

„2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.03.23. 

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

i. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

d) Az alapító okirat 3. pontjában  
 

„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.” 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 
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         3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

e) 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.                                                             

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

5.4. 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 

 

h) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

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

6.7. A köznevelési intézmény 

6.7.1. típusa: óvoda 

6.7.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és 

ellátás, 

német nemzetiségi nevelés és ellátás, 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése és ellátása, 

gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben, 

munkahelyi étkeztetés köznevelési  

intézményben 

 

6.7.3. 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. 

 

6.8. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 
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feladat-ellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 

1 
Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda 

 150 fő 

 

6.9. 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. 

 

g) 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. március 23. 

            a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

 

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár hatályos, 2013. áprilisi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 

 

 

68/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. április 01. napjától 

hatályos 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 Róder Imre 

Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b) Az alapító okirat 1. pontjában  

 „ A költségvetési szerv neve: Róder Imre Városi Könyvtár” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.2.3. megnevezése: Róder Imre Városi Könyvtár” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43.” szöveg lép. 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

f) Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 

g) Az alapító okirat 6. pontjában  
 

 „ A költségvetési szerv alapítási éve: 1951.” 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. 
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h) 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: Nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi 

     CXL. tv. 55-65. §-ban foglaltak szerint.” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

     Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása: 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja. 

       Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és   

szolgáltatásairól. 

Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 

Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. 

A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 

Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. 

Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez. 

Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 

Szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi.” 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: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: a könyvtár gyűjtőköri 

szabályzatában meghatározott módon a könyvek, dokumentumok beszerzésével, 

kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába 

került dokumentumok nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása. 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme: a feltáró munka során a 

könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 

tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes 

katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a 

raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és 

berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

Könyvtári szolgáltatások: a rendelkezésre bocsátással, a könyvtári tájékoztatással 

(a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az 

adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való 

tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal, illetve a könyvtárak 

közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, 

megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

5 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása 

6 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

7 082094 Közművelődés-kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
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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: 

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 2013. március 26. napján kelt 

alapító okiratát 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. március 23. 

            a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

       

      Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

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

Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 45/2016. (II.23.) 

határozat visszavonására és az intézmény 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.  

 

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. 

 

 

69/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. december 16. 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 

1.2.4. 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 

i. 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. 

 

a. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 

b. 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. 

 

d) 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. 

e) Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

f) Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 

g) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

h) 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. 

i) Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 

j) Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
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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 

l) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

m) Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 
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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 

 

n) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

o) Az alapító okirat 18. pontja elhagyásra kerül. 

p) 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 16. napján kelt 

alapító okiratát visszavonom. 

3. 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. március 23. 

             a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

        

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 46/2016. (II.23.) 

határozat visszavonására és az intézmény 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. 

 

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. 
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70/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 28. napján kiadott 

2/2015/Bölcsőde AO számú 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 3. pontjában a 

 

        „3.1. A költségvetési szerv irányító szervének, fenntartójának 

                 3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                 3.1.2. székhelye: 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. 

c) 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. 
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Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátása bölcsődében: a bölcsődei ellátással 

összefüggő feladatok ellátása.” szöveg lép. 

d)  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 

1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

            

e)   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 

 

f)   Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

g)  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 

alapító okiratát visszavonom. 

   Vecsés, 2016. március 22. 

  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. március 22. napján kelt, 

…………… napjától alkalmazandó 652511-2/2016. M. okiratszámú módosító 

okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

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

határozat mellékletét képező Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok 

kiadásáról. 

 

      Határidő: azonnal,  

            a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2016. március 23. 

            a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

        

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat hatályos, 2010. júliusi 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.  

 

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. 

 

 

71/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2010. június 22. 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 Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

b)       b)   Az alapító okirat 1. pontjában  

 „ A költségvetési szerv neve: Vecsési Egészségügyi Szolgálat” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.2.5. megnevezése: Vecsési Egészségügyi Szolgálat” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 68.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 
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2.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 68. 

2.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Petőfi Sándor Római Katolikus Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és 

Gimnázium 

Petőfi tér 1. 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 

és Kétnyelvű Általános Iskola 

Fő út 90-92. 

Vecsési Andrássy Gyula Általános 

Iskola 

Erzsébet tér 1. 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola Halmy József tér 1. 

Gyermek háziorvosi rendelő és Védőnői 

Szolgálat 

Eötvös utca 32. 

Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő, 

valamint Védőnői Szolgálat 

Dózsa György út 50. 

Felnőtt háziorvosi rendelő Achim András utca 36. 

” szöveg lép. 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

 

f) Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 6. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv alapítási éve: 1984. 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. 

 

h) 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 
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         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: egészségügyi közszolgáltatás” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: egészségügyi közszolgáltatás” 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: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862 200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Háziorvosi alapellátás: a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és 

ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások 

elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint 

járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával 

összefüggő feladatok ellátása. 

Háziorvosi ügyeleti ellátás: a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi 

esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és 

ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok 

ellátása. 

Járóbetegek gyógyító szakellátása: a szakorvos által végzett alkalomszerű 

egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén 

a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és 

terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

Fogorvosi alapellátás: az egészségügyi alapellátás körében megszervezett 

fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása. 

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás): a beteg legfeljebb 24 órán át 

tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással 

összefüggő feladatok ellátása. 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás: a munkát végző személy egészségének a 

megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében 

alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok. 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ellátása: a gyermekvállalás optimális 

körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a 

genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a 

családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, 
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valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési 

tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint az anya és a 0-3 éves gyermek 

védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

Ifjúság-egészségügyi gondozás: az iskola-egészségügyi ellátással, a 0–18 éves 

korú gyermek védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-

egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

4 072311 Fogorvosi alapellátás 

5 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos 

beavatkozás) 

6 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

7 074031 Család és nővédelmi egészségügyi 

gondozás 

8 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 

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

területe, területi ellátási kötelezettséggel 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 
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r) Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

s) Az alapító okirat 18. pontja elhagyásra kerül. 

t) Az alapító okirat 19. pontja elhagyásra kerül. 

u) Az alapító okirat 20. 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 2010. június 22. napján kelt 

alapító okiratát visszavonom. 

3. 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. március 23. 

             a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

        

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája hatályos, 2013. októberi 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. 

 

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. 

 

 

72/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények Központi 

Konyhája Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. szeptember 

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 az Oktatási 

Intézmények Központi Konyhája alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
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b)       b)   Az alapító okirat 1. pontjában  

 „ A költségvetési szerv neve: Oktatási Intézmények Központi Konyhája” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.2.6. megnevezése: Oktatási Intézmények Központi Konyhája” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Tinódi utca 22.” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Tinódi utca 22.” szöveg lép. 

d) Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

e) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

 

f) Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 6. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv alapítási éve: 1952.” 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. 

 

h) Az alapító okirat 7. pontjában  

 

  „ A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:  

     Vecsés Város Önkormányzata 

     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: szociális közszolgáltatás” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális közszolgáltatás” 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: 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 

Kormányzati és önkormányzati 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: az óvodai ellátottak és a 

köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel 

összefüggő feladatok ellátása. 

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: a köznevelési intézményben a 

pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő 

feladatok ellátása. 

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 

szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

3 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

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

területe 

p) Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

q) Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 
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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 elhagyásra kerül. 

u) Az alapító okirat 20. 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 2013. szeptember 17. napján kelt 

alapító okiratát 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. március 23. 

             a MÁK-nak megküldésre:  2016. március 23. 

        

       Felelős: Szlahó Csaba  

                     polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Városi Nemzeti Szövetség támogatására 

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, hogy a tavalyi döntéshez hasonlóan 200 ezer 

forinttal támogassa a Városi Nemzeti Szövetséget. Az Oktatási Bizottság saját keretéből 50 

ezer forinttal támogatta a rendezvényt. 

 

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

tavalyi támogatás összegét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy idén 250 ezer forinttal támogassuk a rendezvényt. 

Kérdezem a szervezőt, Szabó Attilát, hogy áll a szervezés? 

 

Szabó Attila képviselő: arra vártunk, hogy milyen döntés születik a támogatással 

kapcsolatosan. 300 ezer forintra van szükségünk, ahhoz, hogy úgy tudjuk megrendezni a 

programokat, ahogy szeretnénk. Meghívtuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, aki 
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előadást tart. Ezen felül a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a határőrség és a rendőrség is 

nagy létszámban vesznek részt különböző bemutatókkal. Köszönjük szépen a támogatást. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított támogatási összeg elfogadását. 

 

 

73/2016. (III.22.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Nemzeti Szövetséget 

250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint összeggel támogatja, a honvédelmi 

hagyományőrző nap költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati 

rendeletének a 3.2. melléklet 1.8.1 során lévő Általános Tartalékalap előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Városi Nemzeti Szövetség elnökének értesítése: a döntést követő 8 

napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, 2 tartózkodás) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Minden évben 

megkeresi önkormányzatunkat az alapítvány. Saját alapítványainkat szoktuk támogatni. 

Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

nem javasolja az alapítvány támogatását a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

 

74/2016. (III.22.) határozat 

 

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

támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

közhasznú szervezetet. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a 

kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2016. március 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a III. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele... Népdalkörök Találkozója” rendezvény és 

a párkányi utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

az alapítvány bizottságunkhoz szokott fordulni támogatásért. A bizottság saját keretéből 50 

ezer forint támogatási összeget javasol elfogadásra, de mivel alapítványról van szó Képviselő-

testületi döntés szükséges. A támogatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

 

75/2016. (III.22.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt 

50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a III. Vecsési „Kerek a 

káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény és a párkányi 

utazás költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000  Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

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

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 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. Köszönjük szépen a bölcsőde dolgozóinak és 

vezetőjének a munkáját. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a bölcsőde vezetőjét, kívánja kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője: köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

76/2016. (III.22.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról 

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. 

 

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. 

 

 

77/2016. (III.22.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Értéktár Bizottság 2015. 

évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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22. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné bizottsági elnök 

 

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. Köszönöm aljegyző asszony és az Igazgatási 

Osztály munkáját. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

78/2016. (III.22.) határozat 

 

 

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

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Saska Istvánné képviselő: a Bajcsy Zsilinszky utcában, a Szeri ABC mellett van egy épülő 

ház, ahol a kibetonozott gödörbe rakják az építési hulladékot. 

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: megkaptuk a bejelentést, felszólítottuk 

a kivitelezőt, hogy kérje meg a szükséges engedélyeket, illetve leállíttattuk a munkát. 

 

Szabó Attila képviselő: az új Ecseri út, ahogy a 4-esbe torkollik, tudom, hogy nem a mi 

fenntartásunk alatt van, hanem a Közútkezelőé, jelezni kellene nekik, hogy itt igen nagy 

kátyúk vannak. 

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: erre is kaptunk bejelentést. A Magyar 

Közúttal egyeztettem, ideiglenes megoldást tudnak jelenleg csak elvégezni, mivel nincs még 

meleg aszfalt, amivel véglegesen megoldható lenne. 

 

Szabó Attila képviselő: láttam, hogy a lomtalanítás időpontja már ki lett írva. Beszéltem Tuba 

Zoltán ügyvezető úrral, aki tájékoztatott arról, hogy még a régi rendszer szerint fogják 

begyűjteni a lomokat. Egy esztendőnk volt arra, hogy összeüljön egy megfelelő bizottság, ami 

ezt meg kellett volna tárgyalja. Nem történt meg. A régi rendszer ellen kézzel lábbal 

tiltakozom, nemcsak én, de véleményem szerint a lakosság 90%-a is. Úgy gondolom, hogy 

még mindig van idő arra, hogy kidolgozzunk valamilyen rendszert a megoldásra.  

 

Szlahó Csaba polgármester: nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy most változtassunk.  

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője: beszéltünk a képviselő úrral 

erről, akkor is elmondtam, hogy bizonyára mindenki értesült a médiából, hogy hatalmas nagy 

átalakításon megy keresztül a hulladékgazdálkodás. Holnap lesz kormányülés a témában. 
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Bizonytalan a helyzetünk, nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ha bármilyen módszert kidolgoztunk 

volna ebben az évben, azzal, ha holnap olyan döntés születik, lehet, dobhatnánk az egészet a 

kukába. Nem tudunk előre tervezni. El kell dönteni, hogy akarunk lomtalanítást, vagy sem. A 

lakosság várja ezt a lehetőséget. Eddig gépparkunk sem tette lehetővé egy külön rendszer 

kidolgozását, de mivel új autókat nyertünk pályázaton, úgy gondolom ezekkel az autókkal 

biztonságosan meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Hat autóval tudunk kimenni. El tudjuk 

végezni két hétvége alatt a tavalyi rendszerben a lomtalanítást. Jelen pillanatban nem tudok 

jobb megoldást javasolni.  

 

Szlahó Csaba polgármester: jogos a felvetése a képviselő úrnak. A lomtalanítás időpontja már 

meghirdetésre került, nem látom esélyét annak, hogy módosítsunk.  

 

Oláh László képviselő: ügyrendi javaslatom, kérésem lenne, hogy bármilyen előterjesztés, 

amit elfogad a testület és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak állást kell foglalnia ezzel 

kapcsolatosan, próbáljuk meg őket hamarabb értesíteni erről, hogy még a Képviselő-testület 

ülése előtt meg tudják tárgyalni. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: jogszabály szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 

egyetértési jogát kell gyakorolnia ezekhez a döntésekhez. Az NNÖK általában hétfői napon, 

18 órakor tartja üléseit, ez az időpont a bizottsági ülésekkel egybe esik. Nem tudjuk 

összeegyeztetni. Természetesen, ha nagyobb volumenű döntés szükséges, bármikor össze tud 

ülni az NNÖK, de az elnök dönt, mikor hívja össze a Képviselő-testületet. 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Nincs. 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ma 16 órakor 

érkezett föld adás-vétellel kapcsolatos kifogás. A földtörvény alapján 15 napunk van arra, 

hogy a Képviselő-testület ezt elbírálja. Április 5-én, kedden rendkívüli ülést kell tartanunk. 

Következő rendes bizottsági ülések április 25-én, Képviselő-testületi ülés április 26-án lesz. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


