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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 15/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. május 24-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, Tábori Ferenc képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, 

Fazekas Krisztina Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft., Pallaga Norbert Vecsési 

Rendőrőrs parancsnoka, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezetője, Bugyi Sándorné Vecsési Városgondnok 

Kft. könyvelője, Pável Béla, Kecskeméti Róbert szakértők, Kiss Judit Vecsési Járási Hivatal 

osztályvezető 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, intézményvezetőket, parancsnok urat, 

szakértő urakat, a hivatali kollégákat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Tóth Judit, Várszegi Csaba és Szabó Attila képviselők 

jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

129/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

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

elfogadására 

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

 

 

Végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsési Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című, bölcsőde építési pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a KEHOP-5.2.9 számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 103/2016. 

(IV.26.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2016. márciusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 
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21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 192. A ép. fsz. 1. szám alatti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

130/2016. (V.24.) 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: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására a Vecsési Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2015. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című, bölcsőde építési pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a KEHOP-5.2.9 számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 103/2016. 

(IV.26.) határozat visszavonására és az intézmény hatályos, 2016. márciusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 
23. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Fő út 192. A ép. fsz. 1. szám alatti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Város utca útfelújítási munkálatai megkezdődtek, a 

munkaterület átadására május elején került sor. A kivitelező céggel május 02-án aláírtuk a 

szerződést. A műszaki átadás tervezett időpontja: 2016. 05. 30. 

Az önkormányzat döntött a Norvég Pályázati Mechanizmusok keretében kiírt pályázaton való 

indulásról.  A HU11-0004-A1-2013 azonosító számú, “A budapesti nemzetközi repülőtérre 

épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerőpiaci szolgáltatásokkal Bp. 18. 

kerületében és Vecsésen” munkacímű pályázatról a támogatói döntés április 26-án érkezett 

meg, mely alapján nyert a beadott pályázat. A szerződéskötés május 17-ig megtörtént. Az 

önkormányzat, mint közreműködő partner, 116.000,- Euró támogatást használhat fel a kitűzött 

célok megvalósítására. A megvalósítás időtartama 2 évről 1 évre rövidült. 

Módosult az Európai Unió INTERREG Central Europe programja keretében megnyert 

SLURP című pályázat költségvetése. A projektben Vecsés eredeti költségvetése 144.650,- 
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Euró volt. Az Irányító Hatóság valamennyi résztvevő partner költségvetésének csökkentését 

írta elő, így Vecsés 16.890,- Euróval kevesebbet, 127.760,- Eurót használhat fel. A 

költségvetés csökkentése nem befolyásolja negatívan a projekt megvalósítását, amely a 

csökkentett CO2 kibocsátást célozza meg logisztikai és szállítmányozási aspektusból. 

Halmi iskola bővítésével kapcsolatosan a Nemzeti Sportközpontok a véglegesített terveket 

megküldte a minisztériumhoz jóváhagyásra. Jóváhagyás után kerül sor a pályázat kiírására. 

Reméljük ez mihamarabb meg fog történni.  

A beadandó pályázatokkal rendkívül sok munka van. A Városközpont-fejlesztő Nonprofit 

Kft. munkatársai rengeteget dolgoznak, hiszen közeli határidők vannak a benyújtásra. A 

Bölcsőde pályázatnak a feltöltése hamarosan készen lesz, szeretnénk, ha a héten beküldésre 

kerülne. Az Épületenergetikai pályázat keretén belül két intézményünket szeretnénk 

korszerűsíteni, a Polgármesteri Hivatal és az Andrássy iskola épületét. A kivitelezési 

felmérések és a pontos műszaki konszignáció folyamatban van. Mivel sokkal több műszaki 

tartalmat szeretnénk megvalósítani, mint amire lehet pályázni, ezért a munkákat össze kell 

hangolni.  

Befejeződött a Csaba utca útépítése, a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetési munkálatokkal 

együtt. Befejeződött a Kinizsi utca egyoldali járdaépítése is. 

Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy Baár Pál r. ezredes urat azonnali hatállyal 

felmentette a Pest Megyei Rendőrfőkapitány és helyére Zahorecz Sándor r. alezredest bízta 

meg. 

Április 28-án aláírtuk a Rainbow Fruit Zrt-vel az adásvételi szerződést a Vecsés 

Városgondnok Nonprofit Kft új telephelyére vonatkozóan. Május 6-án licitáltunk, és kikiáltási 

áron, 19.100.000,- Ft-ért megvásároltuk a Shell kút mögötti területet. Május 7-én volt a Lóti-

futi, sokan neveztek. Május 10-12. között került megrendezésre a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban a Magyar Népművelők Egyesülete XXXIII. Országos Vándorgyűlése. Május 13-

án volt a Honismereti Vetélkedő. Május 17-én élelmiszerbiztonsági előadást tartott Dr. Helik 

Ferenc, a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője a Polgármesteri Hivatalban, 

amelyre nagyon sok érintett eljött. Május 17-én aláírásra került a József utcai 

ingatlanvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés. Május 22-én emlékeztünk meg a svábok 

kitelepítésének 70. évfordulójáról, vendégünk volt dr. Robert Zollitsch nyugalmazott freiburgi 

püspök.  

 

dr. Lugosi Mária képviselő: a kitelepítési ünnepség része, hogy a vasútállomáson lévő 

emléktáblánál koszorúzunk. Az idén méltó körülmények között tudtuk megtenni, ugyanis 

eddig a sínek felé nézett a tábla, polgármester úr közreműködésével, a Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási Osztálya és Üzemeltetési Osztálya segítségével a tábla kikerült a Telepi 

úti oldalra és itt a fal is rendbe lett téve. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a két osztály 

dolgozóinak.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

131/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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2. napirendi pont: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

132/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

Rendőrkapitányságon 2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig 1 fő ügykezelő 

státusz teljes költségének fedezetére (illetmény és járulékai, egyéb juttatások) bruttó 

225.552,-Ft/év pluszfedezetet biztosít, amely összegre a 2016. évben az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016.(III.01.) rendelet 3.2. sz. melléklete 

1.8.1. során az általános tartalék előirányzata biztosít fedezetet. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama 

alatt az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja az illetmény és járulékai 

és az egyéb juttatások fedezetét; amely összeget havi egyenlő részletekben minden 

hónap 15. napjáig átutal a Rendőrséggel kötött megállapodásban meghatározott 

számlára. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében felkéri a 

Polgármestert, hogy a Rendőrséggel a megállapodás módosítását az Önkormányzat 

nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés aláírására: 2016. június; 

a Monori Rendőrkapitányság értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a fedezet biztosítására:  2016., 2017., 2018. évi költségvetési rendeletek 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi 

költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet 2016. I. félévi módosítása 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester  

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

véleményt megkaptuk, ő részt is vett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Felkérem az 

érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

vélemény szintén megküldésre 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. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a módosítással, hogy az egyéb feladattal 

nem terhelt sorból 300 ezer forintot a Dobrovitz Lovasfarmon megrendezendő világbajnokság 

támogatására biztosítsuk.  

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén azzal a módosítással, hogy támogassuk 

300 ezer forinttal a verseny megrendezését. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a módosítással együtt. A Környezetvédelmi 

Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

módosító javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és a javasolt módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: nagyon nagy munka van a zárszámadás összeállításában. 

Szerencsésen zártuk a 2015. évi költségvetésünket. Ami a legnagyobb dolog véleményem 

szerint és talán a rendszerváltás óta nem is volt még, hogy 360 millió forintért tudtunk 

ingatlanokat vásárolni. Olyan ingatlanokat vásároltunk, melyek bővítik majd intézményeink 

lehetőségeit. A 2015-ös év igen stabil gazdálkodást eredményezett, nagyon visszafogtuk a 

költségeket, aminek meg lett az eredménye, mert sokat tudtunk áthozni a 2016. évre. Az 

alapfeladataink biztonságos működtetése mellett, a városüzemeltetés feladatai, a szociális 

terület, az egészségügy és oktatás-nevelés megfelelő színvonalú biztosítása mellett, 

beruházásokra is volt lehetőség. A civil szervezeteknek is nagyon komoly támogatást tudtunk 

adni. Bízom abban, hogy erre a jövőben is lesz majd lehetőségünk. Szavazásra teszem fel a 

módosított rendelet elfogadását. 

 

 

11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének zárszámadásáról. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

133/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésére havi bruttó 696.800 Ft + 

járulékai plusz összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet szabad pénzmaradványa terhére. 

 

Határidő: 2016.06.01. 

Felelős: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsési Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét a 

Vecsési Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

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 tájékoztató elfogadását. 

 

 

134/2016. (V.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

2015. évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

135/2016. (V.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját 

 

98.365.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

58.326.000,- Ft saját tőkével 

21.254.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

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. 
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136/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját 

 

30.029.0000,- Ft mérleg-főösszeggel 

  26.985.000,- Ft saját tőkével 

       793.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Fennmaradt adóságokat 

kell kiegyenlíteni, egyrészt a könyvvizsgáló díja és egy meglévő szerződésből adódó bérleti 

díj. 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, a kért felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet megkaptuk, így elfogadásra javasolja 

a bizottság a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

137/2016. (V.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Gasztro Kft. 2015. évi 

mérlegbeszámolóját 

 

 6.981.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 5.135.000,- Ft saját tőkével 

  - 363.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
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Határidő: azonnal; 

a Vecsési Gasztro kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 

napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

138/2016. (V.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját 

 

24.345 000,- Ft mérleg-főösszeggel 

  8.881 000,- Ft saját tőkével 

       40 000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

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. 

 

 

139/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásán és támogatja a Vecsés, Zöldfa utca (hrsz.: 

1070) felújítási munkálatainak kivitelezését.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 32.426.764,- Ft. A Képviselő-testület úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét (15.000.000,- Ft-ot) és az azon felüli 

különbözet összegét (2.426.764,- Ft-ot), azaz összesen bruttó 17.426.764,- Ft-ot a 

2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet szabad pénzmaradvány 

terhére biztosítja. 

 

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

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2015. június 02. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című, bölcsőde építési pályázaton való indulásra 

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. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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. 

 

 

140/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 számú „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra. 

 

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

határidőben történő elkészíttetéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a KEHOP-5.2.9 számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című 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. 
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141/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

nyújt be a KEHOP-5.2.9 számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra 

a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola (2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., 4797. hrsz.) 

és a Polgármesteri Hivatal (2220 Vecsés, Szent István tér 1., 2310/16. hrsz.) 

épületének energetikai korszerűsítésére. 

 

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

határidőben történő elkészíttetéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

2016. június 15-től 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. 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. 

 

 

142/2016. (V.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 103/2016. 

(IV.26.) határozat visszavonására és az intézmény 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. 
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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. 

 

 
143/2016. (V.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2016. (IV.26.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

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

Alapító Okiratát - 2016. augusztus 31-i hatályosulási dátummal - 2016. szeptember 1-jétől 

az alábbiak szerint módosítja:  

 

a) Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül. 

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

 

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

 
feladat-ellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése maximális 

gyermeklétszám 

1 Vecsési Tündérkert Óvoda  240 fő 
 

c) 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 
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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. május 26. 

a MÁK-nak megküldésre:  2016. május 26. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 
 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ hatályos, 2014. decemberi Szervezeti és Működési 

Szabályzata 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. 

 

 

144/2016. (V.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján jóváhagyja 

2016. június 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Gondozási Központ határozat mellékletét képező, 
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egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg 

visszavonja a 230/2014.(XII.16.) határozatát. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat 

nevében történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény 

vezetőjének kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az intézmény vezetőjének kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül  

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester  

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

145/2016. (V.24.) határozat 

 

 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2015. évi ellátásáról szóló beszámolót. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról és értesítse a 

döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre: a döntést követő 30 napon belül  

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester  

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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19. napirendi pont: 

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

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: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

146/2016. (V.24.) határozat 

 

 

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

Kft. által üzemeltetett térfigyelő és járőrszolgálat 2015. évi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal; 

a JUSEC Kft. értesítése a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: az elmúlt időszakban három olyan esemény is történt, ami érintette az 

önkormányzatiság függetlenségét. A kormányzat a „Kuka Holdinggal” a nullszaldós vagy már 

az általa korábban összehozott törvényi környezet miatt többségében veszteséges 

önkormányzati szemetes cégeket teljesen tönkre akarja tenni. Felháborító, hogy három 

hónapos késéssel, a befizetett szemétdíjak maximum hatvan százalékát utalja majd vissza. A 

KLIK klikkesítése, azaz az iskoláink államosítása elég komolyan beleszól megint az 

önkormányzat életébe, a feladatokat itt hagyják, a képzést olyan szinten végzik, hogy a 

szakmában teljes káosz uralkodik, sok tiltakozás is megindult országos szinten. A legújabb, 

ami az önkormányzatiság egyik nagy bástyája, a saját költségvetésükkel kapcsolatos. 

Számítógépes központi rendszer, ami azt fogja eredményezni, hogy gyakorlatilag majd egy 

tollat sem fogunk tudni venni a minisztérium engedélye nélkül. A testület mit kíván tenni az 

önkormányzatiság teljes elpusztítási kísérlete megakadályozására? Tudunk-e és akarunk-e 

tenni valamit, mint önkormányzat, hogy megvédjük a lakosság érdekeit és az 

önkormányzatiság függetlenségét? A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Települési 
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Önkormányzatok Országos Szövetsége kormánypárti vezetői és testületei is tiltakoznak ez 

ellen. 

 

Szlahó Csaba polgármester: egyelőre nem tudjuk pontosan mi lesz a „Kuka Holdinggal”, 

annyit tudunk, hogy a Városgondnok nem szedheti be a díjat. Az önkormányzat 

függetlenségével kapcsolatosan a TÖOSZ tiltakozott, a szövetségben benne vagyunk mi is. 

Az iskolák tekintetében mi lesz, arról sem tudunk sok mindent. A tulajdont nem akarják 

elvinni, esetleg a működtetést. Az ASP rendszernek nem az a hátránya, hogy nem tudunk 

dönteni saját pénzünk felől, eddig is mindent látott az Államkincstár. Banki tevékenységeket, 

önálló szerződéskötéseket nem fogunk tudni végrehajtani.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az ASP rendszerrel kapcsolatosan felkészítéseket tartanak, itt is 

csak részeket látni, teszt üzemmódban néhány önkormányzat próbálja a rendszert, de még 

nem látjuk át, ha a teljes pénzügyi-gazdasági modullal be kell menni, akkor ez mekkora 

kötelezettséggel és mivel jár. A Magyar Államkincstár fogja kijelölni azokat az 

önkormányzatokat, akiket már kötelezően beléptetnek az ASP rendszerbe.  

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

 

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

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásában 

megjelent egy gyönyörű fotóalbum Fiókok mélyéről címmel, Frühwirth Mihály és Vass Erika 

alkotása. A könyv bemutatója május 30-án, 19 órakor lesz a Grassalkovich Antal Általános 

Iskola aulájában. Szeretettel várunk mindenkit és egy példányt fogadjanak a képviselők 

szeretettel Május 29-én a Tájház születésnapi rendezvénye lesz. Ide is várunk mindenkit 

szeretettel! 

 

Szlahó Csaba polgármester: május 28-29-én kerül megrendezésre a Mesefesztivál. 

 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: május 26-án, csütörtökön 15 órakor rendkívüli Képviselő-

testületi ülés lesz. Soron következő testületi ülés június 23-án, 16 órakor, a bizottsági ülések 

pedig június 20-án lesznek. 

 

 

Alattányi István képviselő: Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkért arra, 

hogy javasoljam távollétében napirendre a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítását. 
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Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


