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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 13/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. április 26-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Csaba, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné 

Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Fazekas Krisztina Vecsés Városközpont-

fejlesztő Non-profit Kft., Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója, dr. 

Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Tuba Zoltán Vecsési 

Városgondnok Kft. ügyvezetője, Pável Béla, Kecskeméti Róbert szakértők, dr. Fehér Edina 

Vecsési Járási Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, intézményvezetőket, szakértő urakat, 

főépítész asszonyt, a hivatali kollégákat és a sajtó képviselőit. 

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

Képviselő-testület határozatképes. Tóth Judit képviselő jelezte, hogy betegség miatt nem tud 

részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a JUSEC Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2015. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

89/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat a JUSEC Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2015. évi beszámolójának 

elfogadására 

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

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 

módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

90/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 

módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének elfogadására, valamint Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

…./2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Zrínyi utca, Szép utca, Sándor utcában végzendő közmű rekonstrukciós 

munkák utáni burkolat helyreállításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a KEHOP-5.4.1 számú energiatudatos gondolkodást elősegítő szemléletformáló 

pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda intézményvezetőjének felmentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a 187/2015. (VII.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Tündérkert Óvodában a 

2016/2017. nevelési évtől indítható óvodai csoportok számának meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatályos, 2014. októberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda hatályos, 2016. márciusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2016. (III.22.) 

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

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szóló 71/2016. 

(III.22.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2010. júliusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2015. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 

módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Kérdés 

 

22. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

 

23. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 192. A ép. I. em. 4. szám alatti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 94. sz. alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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26. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, József u. 10. szám alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

27. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 48. szám alatti ingatlan megvételére, vagy a kisajátítási 

eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

28. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Lórántffy u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra bejegyzett 

haszonélvezeti jog megváltására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

29. napirendi pont: 

Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

91/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének elfogadására, valamint Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

…./2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Zrínyi F. utca, Szép utca, Sándor utcában végzendő közmű rekonstrukciós 

munkák utáni burkolat helyreállításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

9. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a KEHOP-5.4.1 számú energiatudatos gondolkodást elősegítő szemléletformáló 

pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda intézményvezetőjének felmentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a 187/2015. (VII.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Tündérkert Óvodában a 

2016/2017. nevelési évtől indítható óvodai csoportok számának meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatályos, 2014. októberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda hatályos, 2016. márciusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2016. (III.22.) 

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

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szóló 71/2016. 

(III.22.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2010. júliusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2015. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 

módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Kérdés 

 

22. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

23. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

24. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Fő út 192. A ép. I. em. 4. szám alatti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 94. sz. alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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26. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, József u. 10. szám alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

27. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 48. szám alatti ingatlan megvételére, vagy a kisajátítási 

eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

28. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Lórántffy u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra bejegyzett 

haszonélvezeti jog megváltására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

29. napirendi pont: 
Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 

növelése című, VEKOP-6.1.1-15.kódszámú pályázat beadásához szükséges előkészítő 

munkálatok folyamatban vannak. A projekt célja egy új bölcsőde megépítése a városban. A 

pályázat benyújtási határideje május 31. A jelenlegi előkészítettség mellett a benyújtás 

tervezett határideje: május 20. A KEHOP- 5.2.9 kódszámú, épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című pályázat keretében az 

Andrássy Gyula Általános Iskola, valamint a Vecsési Polgármesteri Hivatal nyílászáró 

cseréje, homlokzati hőszigetelése, padlásfödém hőszigetelése, valamint napelemek 

elhelyezése kerül megvalósításra. A pályázat benyújtási határideje szakaszos, 2016. június 15-

től 2018. június 15-ig lehetséges. Az előkészítési munkák folyamatban vannak, a pályázat 

benyújtásának tervezett időpontja: 2016. június 15. (első kör). Az elmúlt évben sikertelenül 

pályáztunk a Központi Konyha felújítására és eszközfejlesztésre. A Belügyminisztérium 

ismételten pályázati felhívást tett közzé az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására. A projekt előkészítési munkák folyamatban vannak. A benyújtási határidő: 

2016. június 29. Az Európai Unió INTERREG Central Europe programja keretében Vecsés 

Város Önkormányzata partnerként vesz részt az olasz főpályázó mellett. A pályázat keretében 

SLURP címen benyújtott projekt pozitív elbírálásban részesült. A pályázat a csökkentett CO2 

kibocsátást célozza meg logisztikai és szállítmányozási aspektusból. 

A tavaly elmaradt beruházásokat elkezdtük, folyamatban van a Csaba utca útépítése, ill. ezzel 

összefüggésben a Lőrinci úton a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok kialakítása, 

megkezdtük a Kinizsi utcában az egyoldali járda felújítási munkáit, valamint megkezdődött a 

Fő út 49. sz. alatti ingatlan tetőfelújítása is. 
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Április 6-án Szabó Zsolt államtitkárnál jártunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban jegyző 

asszonnyal és a Városgondnok Kft. ügyvezetőjével. Az új hulladékgazdálkodási törvénnyel 

összefüggő változásokról érdeklődtünk. Április 18-án, ugyanezen ügyből kifolyólag nálunk 

járt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRt. elnök-

vezérigazgatója, Weingartner Balázs. Azt tapasztaltuk, hogy tanácsot is várnak tőlünk, 

segítséget is, mi szintén ugyanezt várjuk tőlük, tehát eléggé nagy káosz látható és várható. A 

pénzeket a holdingnak kell befizetni, amiből nagyjából 60%-ot fogunk visszakapni. 

A bölcsőde pályázat előkészítése okán egyeztetéseket folytattunk a tervezőkkel és a 

pályázatban részt vevő szakértőkkel. 

Április 4-én a BA Zrt. képviselőivel tárgyaltunk. A klaszterrel kapcsolatban elhangzott, hogy 

június 8-12. között Kínában, Ningbo-ban rendeznek egy expot. Ezen a kiállításon promotálni 

kellene a repteret és Vecsést, ezért jó lenne, ha valaki, aki jól beszéli az angol nyelvet, el 

tudna menni. Ennek költsége kb. 350 e Ft lenne. Szavazásra teszem fel a tájékoztató 

elfogadását. 

 

 

92/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

93/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Köszöntöm a most érkezett dr. Fehér Edinát, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét. 
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3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti tervének elfogadására, valamint Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

…./2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, módosítással élt, ami kiosztásra került a képviselőknek. Ezekkel a 

módosításokkal 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: kérdezem főépítész asszonyt, kívánja kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Berényi Mária főépítész: köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. 

 

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

 

 

94/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet (továbbiakban Trk.) településrendezési tartalmi 

követelményei és jelmagyarázatának alkalmazásával felülvizsgált és részlegesen 

módosított Vecsés város Településszerkezeti terve elfogadásáról - az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja Vecsés Város Településszerkezeti Tervét a határozat 

mellékletei szerinti tartalommal: 

1. melléklet: Településszerkezeti tervlap (M=1:10.000), 

2. melléklet: Védelmi – korlátozási tervlap (M=1:10.000), 

3. melléklet: A településszerkezeti terv leírása 

 

2. Jelen határozat mellékletei az elfogadását követő 30. napon lépnek hatályba. 

 

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Vecsés Város Önkormányzatának 

154/2006. (IX.19.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terve. 
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4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási 

terveket, a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a 

Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést 

követő 15 napon belül Vecsés város Településszerkezeti terve elfogadásáról a 

lakosságot tájékoztassa és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és 

az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek a Trk. 43.§ (3) és (4) 

bekezdése szerint. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére 15 nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Helyi Építési szabályzatáról. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét az 

elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Zrínyi utca, Szép utca, Sándor utcában végzendő közmű rekonstrukciós 

munkák utáni burkolat helyreállításra 

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. 

 

 

95/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

Zrínyi utca (Toldy F. utca – sorompó), Szép utca (sorompó – Ady E. u.), Sándor 

utcában a rekonstrukciós beavatkozások elvégzéséhez, hogy a munkálatok 

befejezését követő 30 napon belül az üzemeltetőnek saját költségén a burkolatot 

teljes felületen helyre kell állítania. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a DPMV Zrt-

t. 
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Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

96/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

tulajdonú, Vecsés, 6115 helyrajzi számon nyilvántartott, 10.395 m² nagyságú, kivett 

építési terület megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti a határozat 

mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 

az Önkormányzat weblapján történő közzétételéről, illetve a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való meghirdetéséről. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága az 

ajánlatok felbontásától számított legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett 

pályázóra. 

 

Határidő: azonnal; 

a hirdetmény közzétételére: a döntést követő 5 napon belül; 

a javaslattételre: az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat pótelőirányzatok 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 előterjesztés 

bizottságra vonatkozó részét, és az 1. és 2. pont vonatkozásban elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, az 1. pont vonatkozásában 8 igen, 1 nem szavazattal úgy támogatta, hogy a 

polgármester úrnak kell ellenjegyezni a kiadást, amennyiben szükség lenne rá, addig 

tartalékba helyeznénk. A 2. pont vonatkozásában 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta, 3. 

pontvonatkozásában 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta és a 4. pont vonatkozásában 9 

igen, egyhangú szavazattal támogatta a bizottság, így elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek a határozati javaslatot. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: pontosítani szeretném, hogy az Egészségügyi Szolgálatnál a 10 

millió forint úgy oszlik meg a határozati javaslatban, hogy működésre megy 7,3 millió forint, 

felhalmozásra 2,7 millió forint, a Váci Egyházmegyei Találkozónál a 4,5 millió forintból 3 

millió forintot céltartalékba teszünk és 1,5 millió forintot adunk át támogatásként a Vecsés 

Óváros Plébánia részére. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a javasolt módosításokkal a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

97/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sor a terhére pótelőirányzatot biztosít az 

alábbiak szerint: 

 

a) Bálint Ágnes Kulturális Központ által szervezett Magyar Népművelők Egyesülete 

XXXIII. Vándorgyűlés megvalósításához bruttó 1.000 eFt összeget, amely összeg 

céltartalékba kerül; 

 

b) a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési költségeire összesen 

bruttó 10.000 eFt összeget az alábbi bontásban: működésre bruttó 7.300 eFt, 

felhalmozási kiadásra bruttó 2.700 e Ft; 
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c) a XII. Váci Egyházmegyei Találkozó költségeire bruttó 4.500 eFt összeget; 

 

d) a Vecsési Rendőrörs felújításához bruttó 10.000 eFt összeget. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1. a) pontjában szereplő összeg 

felhasználását az intézményvezető kérésére a polgármester engedélyezi. 

A határozat 1. c) pontjában biztosított előirányzat összegéből 3.000 eFt céltartalékba 

kerül, 1.500 eFt összeget pedig a Vecsés – Óváros Plébánia részére biztosít a 

felmerülő költségek fedezetére, amely összegre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán támogatási megállapodást kell kötni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. I. 

félévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a KEHOP-5.4.1 számú energiatudatos gondolkodást elősegítő szemléletformáló 

pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

98/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

a KEHOP-5.4.1. számú energiatudatos gondolkodást elősegítő szemléletformáló 

pályázati felhíváson. 
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2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 20.000.000.-Ft 100%-os támogatási intenzitás 

mellett. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. május 02. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda intézményvezetőjének felmentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ezúton köszönjük meg intézményvezető 

asszony eddigi munkáját. 

 

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. 

 

 

99/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

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

Gyuláné, a Bálint Ágnes Óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízását 2016. 

július 31-i hatállyal visszavonja, közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésének d) pontja 

alapján 2016. december 29-i hatállyal felmentéssel megszünteti. Felmentése 

időtartamából -amely 2016. április 30-tól 2016. december 29-ig terjed- a Képviselő-

testület Szabó Gyulánét a 2016. augusztus 1-jétől 2016. december 29-ig terjedő 

időszakra mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. 

 

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

okmányok elkészíttetéséről. 

 

Határidő: a munkaügyi okmányok elkészítésére: 2016.04.30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

100/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2016. január-március hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a 187/2015. (VII.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Tündérkert Óvodában a 

2016/2017. nevelési évtől indítható óvodai csoportok számának 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. 
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101/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2015. (VII.28.) 

határozatát 2016. augusztus 31-i hatállyal visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének d) pontjában meghatározottak 

alapján úgy dönt, hogy a Vecsési Tündérkert Óvodában a 2016/2017. nevelési évtől 

kezdődően az óvodában indítható csoportok száma 8, azaz nyolc. 

 

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

Tündérkert Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszámát 17 főben, az 

engedélyezett egyéb alkalmazotti létszámát pedig 14,5 főben állapítja meg 2016. 

szeptember 1-jétől. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető 

értesítéséről. 

 

Határidő: azonnal,  

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatályos, 2014. októberi Alapító Okirata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

102/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Polgármesteri Hivatal 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. október 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: 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Vecsési 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

      b)  Az alapító okirat 1. pontjában  

 „ A költségvetési szerv neve: Vecsési Polgármesteri Hivatal” helyébe a 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vecsési Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 

c) Az alapító okirat 2. pontjában  

 

 „ A költségvetési szerv székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1..” helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1..” 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: 1990. szeptember 30. 

    A költségvetési szerv létrehozásáról 

    rendelkező határozat: 7/1990. Ök. határozat” helyébe a 

 

„ 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

   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 és irányítási 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 
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         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. pontja elhagyásra kerül. 

m) Az alapító okirat 12. pontjában 

  „ A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat képviselő-testületének 

                                                             és bizottságainak működésével összefüggő 

                                                             feladatok, valamint az önkormányzati 

hivatal 

                                                             általános igazgatási feladatainak ellátása.  

                                                             Az önkormányzat kötelező és önként vállalt  

                                                             feladatainak ellátása.” helyébe a 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

     Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó  

     és általános igazgatási tevékenysége: 

 

        

Az önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak működésével 

összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatal általános igazgatási 

feladatainak ellátása. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt 

feladatainak ellátása.” szöveg lép. 
 

n) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841 105 

Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége: az önkormányzatok képviselő-testületeinek, bizottságainak 

működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és 

társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása. 
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Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége: a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével 

összefüggő feladatok ellátása. 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 

az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű 

jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, 

felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével 

összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

7 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

8 016030 Állampolgársági ügyek 

9 016080 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 

10 031030 Közterület rendjének fenntartása 

11 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán 

tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

12 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán 

tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
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13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

14 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

16 106020 Lakásfenntartással, lakhatással 

összefüggő ellátások 

 

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

területe 

o) Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

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 kinevezési rendje: a jegyzőt pályázat alapján a 

polgármester nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 

2 közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

3 munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

4 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 
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  Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 30. 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. április 28. 

a MÁK-nak megküldésre:  2016. április 28. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda hatályos, 2016. márciusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

103/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Tündérkert Óvoda Vecsés 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. március 22. napján kiadott 

Alapító Okiratát 2016. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:  

 

b) Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül. 

 

c) Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  
 

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

intézmény 
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feladat-ellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális 

gyermeklétszám 

1 Vecsési Tündérkert Óvoda  240 fő 
 

a. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

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 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

által elfogadott 

mindenkor hatályos 

vagyongazdálkodásról 

szóló rendelete szerint 

gyakorolja.  

A 

költségvetési 

szerv 

rendelkezésére 

áll a 

székhelyén 

lévő 3431. 

hrsz. ingatlan 

a rajta 

található 

épülettel. A 

feladatok 

ellátásához 

rendelkezésre 

állnak a 

Vecsési 

Polgármesteri 

Hivatalnál 

nyilvántartott 

tárgyi 

eszközök. 

 

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

Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

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

a MÁK-nak megküldésre:  2016. április 28. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

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

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2016. (III.22.) 

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. 

 

 

104/2016. (IV.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2016. (III.22.) 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 
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      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. 

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 
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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, 

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

   Vecsés, 2016. április …. 

  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. április 26. napján kelt, 

………………………………………… napjától alkalmazandó 652511-3/2016. 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 szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

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

a MÁK-nak megküldésre:  2016. április 28. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szóló 71/2016. 

(III.22.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2010. júliusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

105/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2016. (III.22.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. 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: 

 

d) 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)   Az alapító okirat 1. pontjában  

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

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.2. megnevezése: Vecsési Egészségügyi Szolgálat” szöveg lép. 

a. Az alapító okirat 2. pontjában  

 

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

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.2. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 68. 

1.2.3. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Gyermek háziorvosi rendelő és  

Védőnői Szolgálat 

2220 Vecsés, 

Eötvös utca 32. 

2. 

Gyermek és felnőtt háziorvosi 

rendelő, valamint Védőnői 

Szolgálat 

2220 Vecsés, 

Dózsa György út 50. 

3. Felnőtt háziorvosi rendelő 2220 Vecsés, 

Achim András utca 36. 

” szöveg lép. 

b. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.  

 

c. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 
 

d. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
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e. 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. 

 

f. Az alapító okirat 7. pontjában  
 

  „ A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:  

     Vecsés Város Önkormányzatának 

     Képviselő-testülete 

     2220 Vecsés, Szent István tér 1. ” helyébe a 

 „3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

         3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

   3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

         3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

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

i) Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

j) Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 

k) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

l) Az alapító okirat 11. pontjában 

  „ A költségvetési szerv közfeladata: 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 
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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, 

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. 

Az ifjúság-egészségügyi gondozás ellátási helyszínei:  

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és 

Gimnázium 

2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
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2220 Vecsés, Fő út 90-92. 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 

2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 

 

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. 
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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 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. április 26. 

a MÁK-nak megküldésre:  2016. április 26. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2015. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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106/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

107/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

Környezetvédelmi Bizottságának 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának 

módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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. 
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108/2016. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016/2017. 

tanévtől kezdődően a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvehető maximális 

tanulólétszámának 360 fő létszámról 400 fő létszámra történő emelését támogatja.  

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

oktatási intézmény vezetőjét és a Vecsési Tankerület igazgatóját. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Saska Istvánné képviselő: a Budai Nagy Antal, a Deák Ferenc és a Bethlen utcákban több 

házhoz nem jut el a Vecsési Tájékoztató.  

 

Szlahó Csaba polgármester: Szalontai Jánost kell megkeresni ez ügyben. 

 

Oláh László képviselő: az újsággal kapcsolatosan nekem is lenne jelzésem. Most volt a 

lomtalanítás, 21-22. környékén kaptuk meg az újságot, a Halmi Telepen és az Andrássy 

Telepen lakók tudták a lomtalanítással kapcsolatos információkat hasznosítani csak. 

Hamarabb kellett volna megjelentetni az újságban. 

 

Saska Istvánné képviselő: külön értesítőt kaptak a lomtalanításról a lakosok postaládába 

bedobva. 

 

Szabó Attila képviselő: lesz-e munkacsoport a lomtalanítás változtatásával kapcsolatosan? 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem ügyvezető urat, hogy lesz-e? 

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezetője: abszolút nyitott vagyok, meg fogjuk 

tudni beszélni, bárkitől szívesen veszünk ötletet a megvalósításra. Meg fogom keresni a 

képviselő urat, hogy egyeztessünk. 

 

22. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Szlahó Csaba polgármester: 335 tonna lomot szállított el a Vecsési Városgondnok Kft. a két 

hétvége alatt. 

 

23. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági és Képviselő-testületi ülések időpontja 

május 24-25. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


