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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 24/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. július 26-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vadászi Mária Róder Imre Városi 

Könyvtár vezetője, Pável Béla szakértő, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

kollégákat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Tábori Ferenc pályázat keretében Bolognaba utazott, Tóth 

Judit munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület 

ülését megnyitom. 

 

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: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2001. (II.28.) 

Ök. rendelete módosításáról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázatán történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiség földhivatali rendezésére, és megvásárlására 

vagy az elővásárlási jogáról történő képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 188/2015. (VII.18.) 

határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

az Egri Palócgála utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. április-június hónapokban végzett külső 

ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 
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16. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

183/2016. (VII.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2001. (II.28.) 

Ök. rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázatán történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiség földhivatali rendezésére, és megvásárlására 

vagy az elővásárlási jogáról történő képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 188/2015. (VII.18.) 

határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

az Egri Palócgála utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. április-június hónapokban végzett külső 

ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 

 

16. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Károly utca járdafelújítási munkálatai elkészültek. (Attila u. - 

Álmos u közötti szakasz) a Halmi utca, Kikindai u.- Szabadkai u. közötti szakasza elkészült, a 



5 

 

Szabadkai u. - Dózsa Györgyi u. közötti szakasz kivitelezése folyamatban van. Az Eötvös u. 

útépítése elkészült, az egyoldali járda és vízelvezetés kiépítése folyamatban van. Útépítés 

kezdődött a Lőrinci utcában is, a volt bánya terület mellett a volt laktanyáig. A Lincoln úti 

aluljárót a nagy esőzés miatt elöntötte a víz, alámosta az utat, nem biztonságos a közlekedés, 

ezért nem engedjük rá a forgalmat. Jelenleg zajlik a felmérés, hogy mekkora szakaszt kell 

cserélni. Ez időigényes, nem tudjuk, mikor fogjuk tudni újra megnyitni a forgalom előtt. 

Június 24-én került sor a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál a Semmelweis napi ünnepségre. 

Június 25-én került megrendezésre a XII. Váci Egyházmegyei Találkozó az Epres területén. 

Jól sikerült rendezvény volt. Nagyon meleg volt ezen a napon, talán ennek is köszönhető, 

hogy a tervezett 5 ezer főből kb. 2 ezer fő vett részt. Az atya és a püspökatya is meg volt 

elégedve a rendezvénnyel. A szervező bizottság tagjainak ezúton is köszönöm a munkáját. 

 

Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

184/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

185/2016. (VII.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 

(VI.27.) 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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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy 

szombaton 12 és 14 óra között és 19 óra után ne lehessen ilyen munkavégzést folytatni.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gazdasági Bizottság által 

javasoltakat. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén a Gazdasági Bizottság által javasolt 

formában. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet módosítás elfogadását. 

 

5 igen szavazat, 4 tartózkodás mellett nem született döntés. 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2001. (II.28.) 

Ök. rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet módosítás elfogadását. 

 

 

14/2016. (VII.28.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VII.28.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2001. (II.28.) Ök. rendelet 

módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

186/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft-vel az 1. pontban foglaltak alapján kösse meg a megállapodást az Önkormányzat 

nevében és képviseletében. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított szerződést az NHKV 

ZRt. részére küldje meg. 

 

Határidő:  azonnal,  

értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázatán történő indulásra 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 5 helyszínen valósítanánk meg sportparkot, két helyen futókört. 

Az előterjesztésben szereplő táblázatban a Fő út Kis Epres helyszínre tervezett sportpark 

vonatkozásában a helyrajzi szám a terület újrarendezése miatt megváltozott, így a 330/16 

helyett helyesen 330/22 hrsz. szerepel a tulajdoni lapon. A Kis Patak lakópark - Schweidel 

József u. - esetében pedig javaslom a Katica lakópark megnevezést használni és mivel az 

előzetes helyszíni bejárás során tett észrevételek szerint a kialakítandó sportpark területe 

érintheti a 6062 hrsz-ú önkormányzati ingatlant is, így a 6075/49 hrsz. szám mellé javaslom a 

6062 hrsz.-ú ingatlant is felvenni. Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat 

elfogadását. 
 

187/2016. (VII.26.) határozat 
 

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

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Programban kültéri sportparkok kialakítására. 
 

2. A Program keretében az alábbi helyszíneken kíván sportparkot, illetve futókört 

kialakítani: 
 

Helyszín Hrsz. Park típusa Telepítendő 

eszközök 

száma 

Futókör 

mérete 

Fő út, Kis 

Epres 

330/22 C típusú min. 8 200 m 

Lakótelep 2/36 B típusú min. 7 400 m 

Halmi tér 3430/11 B típusú min. 7 - 

Kis Patak 

lakópark: Kiss 

Ernő u. melletti 

zöldterület  

6074/11 

és 

6074/12 

 

B típusú min. 7 - 

Katica 

lakópark: 

Schweidel 

József u. 

melletti 

zöldterület  

6075/49 

és 6062 
B típusú min. 7 - 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2 db. futókör kialakításához szükséges önerő 

becsült összegét bruttó 13 335 000 Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.1 mellékletének, 1.2.2.1.1 során 

biztosítja. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő 

benyújtására. 

 

Határidő:  azonnal, a pályázat benyújtására papír alapon: 2016. augusztus 15. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiség földhivatali rendezésére, és megvásárlására 

vagy az elővásárlási jogáról történő képviselő-testületi döntés meghozatalára 

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 a 2. változatú határozatot javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén a 2. változatú határozatot. 

 

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

 

 

188/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

tulajdonú, Vecsés 3430/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 5 171 m² területű ingatlanon fekvő, Kassai István beruházásában 

elkészült, de az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon fel nem vett 44 m² 

nagyságú felépítmény kiemeléséhez nem járul hozzá, hanem Kassai Istvánnak a 

felépítménnyel kapcsolatosan eszközölt beruházásait külön megállapodás keretében 

megtéríti azzal, hogy ekként a felépítmény a földrészlettel együtt marad 

önkormányzati tulajdonban. A felépítményre fordított beruházás megtérítési 

összege megegyezik a fenti vételi ajánlat összegével (2.100.000,- Ft). 

 

A megtérítés (2.100.000.-Ft) összegére Vecsés Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.1. sz. Melléklet 

1.2.2.1.1. sora biztosít pénzügyi fedezetet. 

 

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

jelen határozatról a kérelmezőt értesítse és az Ügyvédi Iroda, valamint a 

Vagyongazdálkodási Osztály közreműködésével az adásvétel lebonyolításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntés követő 3 napon belül; 

az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon 

 belül;  

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat a Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 188/2015. (VII.18.) 

határozat módosítására 

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. Frühwirth Mihály helyett Doróné Zemmel 

Katalin lenne a bizottság tagja. 

 

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. 

 

 

189/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

szeptember 1. napjától a Vecsési Települési Értéktár Bizottság tagjának 

megválasztja Doróné Zemmel Katalint.  

 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról szóló 188/2015. (VII.28.) határozat 2.) pontjában a „Frühwirth 

Mihályt” szövegrészt visszavonja, és ezzel egyidejűleg a határozat 2.) pontjában 

szereplő felsorolást a „Doróné Zemmel Katalint” szövegrésszel egészíti ki. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Pest Megyei Értéktár Bizottságot és a megválasztott bizottsági tagokat. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

az Egri Palócgála utazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

50 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 



11 

 

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

 

 

190/2016. (VII.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 

javaslata alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítványt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, az Egri 

Palócgála utazásának költségeire. 

 

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

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

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

191/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

augusztus 1. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata 

által fenntartott Gondozási Központ módosított szakmai programját jóváhagyja és 

ezzel egyidejűleg visszavonja a 231/2014. (XII. 16.) határozatát. 

 

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

értesítse a Gondozási Központ vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. 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. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a most kiosztott módosítással együtt. 

 

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, a VFC támogatását 8 igen és 1 tartózkodás mellett, a többi támogatást pedig 

egyhangúan támogatta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a kiosztott módosításnak megfelelően a Vecsés Települési 

Polgárőr Egyesület részére 260 ezer forint támogatási összeget javaslok. Az Orbán Balázs 

Erdélyi Kör Kárpátalján élő magyarok megsegítésére gyűjt. Véleményem szerint közvetlenül 

mi is tudnánk támogatni ezeket az embereket, ezért 100 ezer forintot javaslok a 300 ezer 

forint támogatási összeg helyett elfogadásra. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 

 

 

192/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2016. (V. 27.) 

önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 1.24 Felosztásra nem került keret 

sorának terhére pótelőirányzatot biztosít az Orbán Balázs Erdélyi Kör részére a 

Kárpátalján (Hosszúmezőn) élő magyarok megsegítésére tartós élelmiszerek, 

fertőtlenítő és tisztálkodási szerek megvásárlására mindösszesen bruttó 100.000,- Ft 

összegben, 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 
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3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmező értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

a támogatási megállapodás megkötésére: a döntést követő 15 napon 

belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

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

 

 

193/2016. (VII.26.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2016. (V. 27.) 

önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 1.24 Felosztásra nem került keret 

sorának terhére pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 

 

- a Vecsési Moto-Rock Fesztivál megrendezésének támogatására mindösszesen bruttó 

450.000,- Ft összegben. 

 

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

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

rendelet 3.2. számú melléklet Általános tartalék 1.8.1. sorának terhére 

pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:       

 

- a VFC Tao támogatásának önrészéhez, a labdarúgó pálya öntözőrendszerének 

kialakításához mindösszesen bruttó 1.511.767,- Ft összegben, 

 

- a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére a Lóti-Futi futóversenyen és az 

Egyházmegyei Találkozón végzett rendezvénybiztosítási feladatok ellátására bruttó 

260.000,- Ft összegben. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

4. A támogatások összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 
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a támogatási megállapodások megkötésére: a döntést követő 15 

napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. április-június 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. 

 

Köszöntöm dr. Fehér Edinát, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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. 

 

 

194/2016. (VII.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2016. április-június hónapokban lezajlott külső 

ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló szerinti 

tartalommal hagyja jóvá. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

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. 
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Szlahó Csaba polgármester: köszönjük az intézmény munkáját, amit a rendezvényekhez nyújt. 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

195/2016. (VII.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

2015. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja.  

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

Vadászi Istvánné intézményvezető: kollégáim és a magam nevében köszönöm a Képviselő-

testület támogatását. 

 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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 beszámoló elfogadását. 

 

 

196/2016. (VII.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Sportjáért 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja.  

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Saska Istvánné képviselő: az Erzsébet téri templom lépcsője melletti virágládák teljesen 

szétestek. Továbbá ismételten lakossági panasz van az ott randalírozó fiatalokra. 

Következetes és hathatós beavatkozás kellene.  

 

Oláh László képviselő: szeretném kérni, amennyiben lehetséges, a járdaépítési, felújítási 

programba kerüljön bele a Halmi téren a kiskápolna járdája, egy szakaszon mállik szét.  
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dr. Lugosi Mária képviselő: a Kereszt utca lakói jelezték, hogy szükséges lenne az utcában 

fekvőrendőrt kihelyezni. 

 

 

16. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs. 

 

17. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: megyünk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: rendkívüli Képviselő-testületi ülés várható a Polgármesteri 

Hivatal gépészeti felújításának közbeszerzése tárgyában. Augusztusban a Képviselő-testület 

tervezett ülést nem tart, várhatóan a szeptemberi ülés a harmadik héten lesz.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a héten polgármester úr rendkívüli szabadságot tart 

július 28-29-én.  

Augusztus 20-i ünnepségre kiküldésre kerülnek a meghívók. A Polgármesteri Hivatal 

augusztus 8-tól 12-ig igazgatási szünetet tart. A népszavazási előkészületek miatt ezen 

időszak alatt is ügyeletet tartunk. 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 


