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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 33/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. december 13-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, Tóth Judit, Várszegi Csaba, Tábori Ferenc képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, 

Elekes Mária belső ellenőr, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 

ügyvezető, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója, Kiss Judit Vecsési 

Járási Hivatal, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

kollégákat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki jelen van, 

így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

3. napirendi pont: 

Javaslat 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 
 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

7. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

11. napirendi pont: 

Javaslat köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó Megállapodás és 

Vagyonkezelési Szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött Működtetési jog 

átadásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

13. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

14. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 5635/16 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

18. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 6023/3. hrsz.-ú út részterületének értékesítésére 

vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 669. és a Vecsés 666. helyrajzi számú ingatlanok cseréjének 

hozzájárulásához  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tájékoztató kiadójának megváltoztatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

21. napirendi pont: 

Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeinek támogatására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

23. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

24. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottsága beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 
 

27. napirendi pont: 

Kérdés 
 

28. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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29. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

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

 

 

247/2016. (XII.13.) 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 az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó Megállapodás és 

Vagyonkezelési Szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött Működtetési jog 

átadásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 5635/16 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 6023/3. hrsz.-ú út részterületének értékesítésére 

vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 669. és a Vecsés 666. helyrajzi számú ingatlanok cseréjének 

hozzájárulásához  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Tájékoztató kiadójának megváltoztatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeinek támogatására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottsága beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 

 

27. napirendi pont: 

Kérdés 

 

28. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

29. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a lakótelepen létesített rekortán pályát és az alépítményt sikerült 

átadni, használható. Környezetét tavasszal fogjuk tudni rendezni. A Klímabarát Települések 

Szövetsége, amelynek Vecsés is tagja, nyert egy pályázaton, ezzel lehetősége nyílt a 
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Szövetségnek 5 település klímastratégiájának a kidolgozására. A Szövetség az 5 település 

közé választotta Vecsést is, így a pályázat keretében a jövő év folyamán elkészül a város 

klímastratégiája. A stratégia megléte várhatóan alapfeltétel lesz a jövőbeni energetikai 

pályázatokon történő induláshoz. Elkészült a Vaspálya utca, a Bokor tér burkolása is 

megtörtént. A kis Epresben is elkészült a gumiburkolatú pálya, a környezet rendezése szintén 

tavasszal lesz. November 24-én a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott. November 25-

én átadtuk az Erzsébet téri játszóteret. A szülők és a gyerekek nagyon várták már és örültek 

neki. November 30-án vendégül láttuk a Watt társulatot, megköszönve az október 23-i 

ünnepségen tartott előadásukat. November végén a járási hivatal vezetője bejelentette, hogy a 

Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a Fő útról átköltözött a Szent István térre. December 2-án 

Konzultációs ülés volt a Budapest Airport Zrt-nél, ahol a vezérigazgató beszámolót tartott a 

reptér elmúlt egy évéről, a forgalomnövekedésről és a beruházásokról. Ami minket érint az a 

szállodaépítés, ami meg is kezdődött, valamint a 20 ezer m
2
-es cargo építése. Vendég volt 

Schneller Domonkos úr, aki a kiemelt kormányzati beruházások kormánybiztosa és az 

olimpiai előkészületeket is koordinálja. Ezzel kapcsolatosan tartott tájékoztatót. Ami minket 

érint ebből az az elkerülő vasút, ami az intercityket és a gyorsvasutat vezeti majd ki 

Vecsésről. December 6-án Nagyné Baranyai Katalin ingatlana kisajátítási eljárásával 

kapcsolatos tárgyalás volt a Dózsa György úti ingatlanról. Bíróságon vizsgálják az ügyet.  

December 10-én ünnepeltük a jubiláló házaspárokat az Erzsébet téri templomban. Jól sikerült 

rendezvény volt. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

248/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

249/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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3. 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. A könyvvizsgáló 

megküldte véleményét, elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 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-módosítás elfogadását. 

 

 

16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

megküldte véleményét, elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 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 rendelet-módosítás elfogadását. 
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17/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletét a 

2017. évi átmeneti gazdálkodásról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

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. 

 

 

18/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 18/2016. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletét a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására 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. 

 

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

rendelet-módosítás „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a rendelet-módosítás „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-

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

előterjesztést és szintén a rendelet-módosítás „A” változatát javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testületnek. 

. 

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

 

 

19/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.15.) önkormányzati rendeletét a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 

15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

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

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

önkormányzati rendelete 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. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi 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-módosítás elfogadását. 

 

 

20/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletét a 

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

módosításáról. 

 

 

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

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

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: a könyvvizsgáló megküldte véleményét, melyben elfogadásra 

javasolja. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

250/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

OTP Bank Nyrt-től 200.000.000 Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2017. január 

02-tól 2017. december 22-ig határozza meg. 

 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 

jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 

elsősorban a feladatalapú támogatás és a közhatalmi bevételeket ajánlja fel, 

figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvényt és az annak 

végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 

ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 

szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal, 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem belső ellenőr asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést. 

 

Elekes Mária belső ellenőr: nem kívánom kiegészíteni, de bármilyen kérdésre szívesen 

válaszolok. 

 

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

 

 

251/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

mellékletét képező 2017. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal, 

az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 

 

 

252/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiadott, 2016. május 02. 

napjától hatályos Alapító Okiratát 2017. január 01. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

      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 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 
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11 106020 Lakásfenntartással, lakhatással 

összefüggő ellátások 

 

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. december 16. 

a MÁK-nak megküldésre: 2016. december 16. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó Megállapodás és 

Vagyonkezelési Szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, amely 

kiosztásra került.   

 

Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottság ülésén hangzott el az a javaslat, hogy 

számoljuk ki 5 év alatt átlagban mennyit költöttünk az intézményekre és javasoljuk, hogy ezt 

minimálisan tegyék meg.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Pintér úr azt javasolta, hogy a vagyonkezelési szerződésbe, 

vagy egy külön megállapodásba vegyük bele. Ezt nem tartottuk célszerűnek, ezért a határozati 

javaslatot, ami a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról szól, azt kiegészítenénk egy 3. 

ponttal. Ez került kiosztásra az ülés előtt, ez arról szól, hogy kérjük az átvevő Monori 

Tankerületi Központot, hogy az átvételre kerülő két iskola vonatkozásában, legalább az elmúlt 

5 év egy évre eső átlagát fordítsák karbantartásra, felújításra, beruházásra az épület 

vonatkozásában. Ez az Andrássy iskolában nettó 16.270.000 Ft/év, a Halmi telepi iskolában 

nettó 22.640.000 Ft/év.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az első határozati javaslat elfogadását. 

 

 

253/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G.§ (1) pontja alapján jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező Megállapodást a Vecsés Város Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján a Monori Tankerületi 

Központtal a határozat mellékletét képező Megállapodást az Önkormányzat 

nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal, 

a Megállapodás aláírására: legkésőbb 2016. december 15-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, 2 nem szavazat) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a kiegészített második határozati javaslat 

elfogadását. 

 

254/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H.§-a alapján jóváhagyja a Monori 

Tankerületi Központtal kötendő, határozat mellékletét képező Vagyonkezelési 

Szerződést.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján a Monori Tankerületi 

Központtal a határozat mellékletét képező Vagyonkezelési Szerződést az 

Önkormányzat nevében írja alá. 

 

3. A Képviselő-testület kéri az Átvevő Monori Tankerületi Központot, hogy az 

átvételre kerülő Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola és a Vecsési Halmi Telepi 

Általános Iskola intézményi felújítási, beruházási, karbantartási munkálataira 

legalább az alábbiakban felsorolt összegeket biztosítsa évente (amely összegek az 

átvételre kerülő iskolák épületére az elmúlt 5 évben fordított összes nettó költség egy 

évre eső hányada): 
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1. Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola: nettó 16.270.000/év 

2. Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola: nettó 22.640.000/év” 

 

Határidő: azonnal, 

a Vagyonkezelési Szerződés aláírására: legkésőbb 2016. december 15-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 2 nem szavazat) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött Működtetési jog 

átadásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

255/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 

1-jétől Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata térítésmentes használatába 

adja az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdoni illetőségét képező, 

természetben a 2220 Vecsés, Fő út 94. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar, 

fagyizó” megjelölésű, Vecsés belterület 754 helyrajzi számon nyilvántartott, 2193 m2 

alapterületű ingatlant a rajta lévő épületekkel iskolai nevelés-oktatás folytatása 

céljából. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt 

döntésének végrehajtása érdekében, a Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával 2014. június 30. napján megkötött Működtetési jog átadásáról 

szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntés alapján Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával a Megállapodást az Önkormányzat nevében írja 

alá. 

 

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

tájékoztassa Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát, és az érintett 

intézmény vezetőjét az 1. pontban foglalt döntéséről. 
 

Határidő: azonnal, 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a Működtetési jog átadásáról szóló megállapodás módosításának 

aláírására: 2016. december 16. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

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. 

 

 

256/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy 

dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

létszámát figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

felvételi körzethatárának módosítását nem tartja szükségesnek, mert városi szinten 

a határozattal megállapított hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszáma 

összesen 9 fő, ezért a felvételi körzetek megállapításához szükséges 

arányszámításoknak nincs értékelhető eredménye. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatal által 2016. február 17. napján meghirdetett kötelező felvételt 
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biztosító vecsési általános iskolák körzethatárait változtatás nélkül elfogadhatónak 

tartja a 2017/2018. tanévre vonatkozóan. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest 

Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály Oktatási Osztályát. 

 

Határidő: azonnal, 

az értesítésére: 2016. december 22-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2016. július-december 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. 

 

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. 

 

 

257/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2016. július-december hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

 

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

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

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.  

 

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

 

 

258/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 

döntéséről a Semmelweis Bölcsőde, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ, a Gondozási Központ, a Kolping Támogató Szolgálat és a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetőit. 

 

Határidő: azonnal, tájékoztatásra a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának 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 határozati javaslat elfogadását. 
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259/2016. (XII.13.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-jei 

hatállyal elfogadja a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. határozat mellékletét 

képező Javadalmazási Szabályzatát.  

 

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

értesítse a Kft. ügyvezetőjét és az Állami Számvevőszéket. 

 

Határidő:  azonnal, 

az ügyvezető értesítésére: 

a döntést követő 8 napon belül 

az Állami Számvevőszék értesítésére: 2017. január 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 5635/16 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására 

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 a 

Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott előleg, illetve foglaló összegével elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 147 millió, azaz bruttó 10 ezer m
2
 az ára és 50 millió forintot 

tudunk ebből idén kifizetni, a következő részletet a költségvetés elfogadása után fizetnénk ki. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

260/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

5635/16 helyrajzi számon nyilvántartott, a Szker-Sped Szolgáltató Kereskedelmi és 

Szállítmányozó Fuvarozó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.) 1/1 

tulajdoni hányadát képező 1 ha 4.778 m² területű, a földhivatali nyilvántartásban 

beépítetlen terület művelési ágú ingatlant megvásárolja bruttó 147.780.000.-Ft 

vételárért. 
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A vételárból bruttó 50.000.000.-Ft megfizetése – amely összegből 10.000.000,- Ft 

foglaló, 40.000.000,- Ft előleg - az adásvételi szerződés megkötését követő 5 

munkanapon belül történik banki átutalással, a fennmaradó bruttó 97.780.000.-Ft 

megfizetése Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése elfogadását 

követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. március 20-ig történik banki átutalással. 

 

Az Önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetésével (illetve az 

ügyvédi letétből felszabadítandó tulajdonjogról lemondó nyilatkozat földhivatalhoz 

történő benyújtásával  és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésével) szerzi meg. 

 

2. A vételárból bruttó 50.000.000.-Ft (Ötvenmillió forint) kiegyenlítésére az 

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

rendelet 7.2. sz. melléklet 1.1.3. során 1.483.006.-Ft, a 2.12. során 9.282.187.-Ft, a 2.2 

során 14.207.908.-Ft, a 2.9 soron 6.000.000.-Ft, a 2.11. során 7.573.000.-Ft, a 3.2. sz. 

melléklet 1.3.1.3. során 10.000.000.-Ft, az 1.6.3.4. során 1.453.899.-Ft biztosít 

pénzügyi fedezetet, a fennmaradó bruttó 97.780.000.-Ft (Kilencvenhétmillió-

hétszáznyolcvanezer forint) kiegyenlítésére Vecsés Város Önkormányzatának 2017. 

évi költségvetésében az erre a célra előirányzásra kerülő költségsor biztosít pénzügyi 

fedezetet. 

  

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésében bruttó 97.780.000.-Ft összeget az 5635/16 helyrajzi számú 

ingatlan vásárlása céljából biztosít. 

 

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

végrehajtása érdekében az Ügyvédi Iroda és a Vagyongazdálkodási Osztály 

közreműködésével az adásvételi szerződést kösse meg. 

 

Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül; 

adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetésbe történő betervezésre: a 2017. évi költségvetés 

összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 6023/3. hrsz.-ú út részterületének értékesítésére 

vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és nem javasolja a terület értékesítését. A határozati javaslat „A” változatát  

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

261/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú, 6023/3 helyrajzi számon nyilvántartott Hertz utca 

megosztását nem támogatja és így annak részterületének értékesítéséhez nem járul 

hozzá. 

 

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

a kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő:  azonnal; 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 669. és a Vecsés 666. helyrajzi számú ingatlanok cseréjének 

hozzájárulásához  

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. 

 

 

262/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt mint a Vecsés 669 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan ¼ arányú tulajdonostársa, hogy hozzájárul 

a Vecsési 669 helyrajzi számon nyilvántartott (természetben: 2220 Vecsés, József 

utca 18.) és a Vecsés 666 helyrajzi számon nyilvántartott (természetben: 2220 

Vecsés, József utca 18-1.) ingatlanok Csereszerződésének megkötéséhez.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csereszerződéshez a 

hozzájáruló nyilatkozatot írja alá. 

 

Határidő:  azonnal; 

a kérelmező értesítésére és a nyilatkozat aláírására: a döntést 

követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tájékoztató kiadójának megváltoztatására 

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. 

 

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. 

 

 

263/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

Tájékoztató újság kiadását 2017. január 1. napjától a Vecsés Városközpont-fejlesztő 

Projekt Nonprofit Kft. látja el. 

 

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

Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. részére a Vecsési Tájékoztató 

kiadásának 1-3 havi költségeire maximum bruttó havi 1,3 millió, összesen 3,9 millió 

forint összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. 

(III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. mellékletének 1.6.3.4. előirányzata terhére. 

 

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

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
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Határidő:  azonnal; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényei költségeinek támogatására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

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, 

az alapítvány azzal a kéréssel fordult bizottságunkhoz, hogy támogassuk az év végi 

rendezvényei költségét. Az Oktatási Bizottság saját keretéből 50 ezer forint támogatási összeg 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

264/2016. (XII.13.) 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 év végi 

rendezvényei költségeire. 

 

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

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

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő:  azonnal; 

a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéhez 

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. 

 

 

265/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

Január 24. 

 
Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Dobos Luca 

Támogató Szolgálat vezetője 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Intézményvezető 

 

 

Február 28. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről 

 Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

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

szerződés alapján 

Előterjesztő: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi munkájáról  

Előterjesztő: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezető 

 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. 

évi munkájáról 

Előterjesztő: Tárnokiné Törő Krisztina 

 Intézményvezető 

 

Beszámoló a Központi Konyha 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Nagy László 

 Intézményvezető 

 

Javaslat a 2017. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

             polgármester 
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Március 28. 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő 

felvételi időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2017. január-március hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Alattyányi István 

   Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Április 25.  

 

 

Javaslat az elismerő címek valamint helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 

       Jegyző 

       Bizottságok elnökei 

 

Javaslat kitüntetések odaítélése a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 

rendelet alapján 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság Elnöke 

Előkészítésben részt vesz:  Oktatási referens  

 

Május 30.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…...) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

zárszámadásáról  
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Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2016. évben végzett ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Elekes Mária 

   Belső ellenőr 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2016. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2016. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2017/2018. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyző 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetője 

 

Beszámoló a Rendőrség 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  

Tájékoztató a Tűzoltóság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tűzoltóság vezetője 
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Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Horváthné Gyurcsán Erika közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 

 

Június 27. 

  

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2017. április-június hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 

munkájáról 
Előterjesztő: Csurgó János közalapítvány elnöke 

 

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 

 

 

Július 25. 

 

Beszámoló a főépítész 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Berényi Mária 

 Főépítész 

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Igazgató 

 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária 

                      Oktatási Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László 

                     Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

 

 

Augusztus 

 

SZÜNET 
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Szeptember 19.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 

évi fordulójához 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2017. július-szeptember hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

 

Október 26.  

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2017. évi téli zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

 

November 21. 

 

Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
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November 23. 

 

Közmeghallgatás 

 

December 12.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 

 

Javaslat a 2018. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő:    Polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Titkárságvezető 

 

Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

           Üzemeltető Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2017. október-december hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Tábori Ferenc társulás elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 

 

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

                     Sport Bizottság elnöke 

 

Állandó napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 

  Várszegi Csaba 

  Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Kérdés 

Interpelláció 

Közérdekű bejelentés 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztések 

határidőben történő elkészíttetéséről és bizottság elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő:  azonnal; 

illetve a munkaterv szerint folyamatos 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

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. 

 

 

266/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-

0031 számú „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” című 

pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a határozat mellékletét képező, 

2015. december 5. óta eltelt időszakra vonatkozó Intézkedési terv megvalósulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

szakmai vezetőt és a projektmenedzsert. 
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Határidő:  azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

267/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Társulás 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottsága beszámolójának elfogadására 

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 

kisebb hiányosságokat észrevételezve, de 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: azt gondolom összességében voltak jó elemek és volt kevésbé 

bevált. Alapvető véleményem, hogy elsősorban a vecsésieknek kell megfeleljen. Nyilván 
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fontos fejleszteni a fesztivál és a marketing részét is, de milyen áron az külön kérdés, ezen el 

kell gondolkodni. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

268/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

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

Szervezőbizottság határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal; 

a Szervezőbizottság elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Itt szeretném megköszönni a képviselők, 

bizottsági tagok és a hivatal dolgozóinak munkáját.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

269/2016. (XII.13.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2016. évi 

munkájáról készült beszámolót elfogadja.  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

27. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

 



35 

 

Oláh László képviselő: a Lincoln úton elsüllyedt autó ügyében van valamilyen fejlemény? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: bíróság előtt van az ügy, januárban lesz a tárgyalás. 

 

Oláh László képviselő: a Széchenyi utca 121. szám előtt van egy járda, amely járda 

alacsonyabban van, mint az úttest, árok sincs. Ha eső van, nem tudnak közlekedni. A bekötő 

út is elég rossz állapotban van. Ezzel tudunk-e valamit kezdeni? 

 

Alattyányi István képviselő: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjével, Geiger Gizellával 

voltunk kint a helyszínen. A lakókkal megbeszéltük, hogy tavasszal tudjuk kezdeni a javító 

munkákat. Készül az árajánlat. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ami itt a legnagyobb probléma a vízelvezetés, azt kellene 

megoldani. Lassan mindenhova el fogunk jutni. 

  

Szabó Attila képviselő: Budai Nagy Antal utcába teszünk olyan fekvőrendőrt, mint ami 

Lőrinci utcában van? 

 

Szlahó Csaba polgármester: igen. Átadom a szót a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének. 

 

Geiger Gizella osztályvezető: erre az évre volt beütemezve ez a beruházás, a Lincoln út 

javítási munkálatai miatt 3 hetes csúszásba kerültünk, ezért nem tudtunk sort keríteni erre. 

Meg van rendelve, időjárás függvénye, mikor tudják kezdeni. A régi Ecseri úton szintén lesz 

fekvőrendőr. 

 

Szabó Attila képviselő: a Széchenyi úti 30-as táblával kapcsolatosan fog történni valami? Ez 

kint marad most már mindig? 

 

Szlahó Csaba polgármester: ideiglenesen vannak kint a táblák. A közmeghallgatáson is 

felmerült ez a probléma. Egy Széchenyi utcai lakó indított birtokvédelmi eljárást az 

önkormányzattal szemben. Tény, vannak, akik tényleg gyorsabban hajtanak a megengedett 

sebességnél. A táblakihelyezésen kívül gyalogos átkelőhelyet is fogunk létesíteni a Görgey 

utcánál. Gondolkodunk azon, mivel lehetne még biztonságosabbá tenni itt a forgalmat. 

Fekvőrendőrt nem szeretnénk kihelyezni, mert csak hangosabb lesz a forgalom. Azon 

vagyunk, hogy minél hamarabb épüljön meg a 0202-es út, hogy erre lehessen elterelni a 

forgalmat. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: egyezségi ajánlatot szerettünk volna kötni a Práger úrral, nem 

nagyon haladtunk, a bíróság felé mutatnunk kellett, hogy törekszünk a megegyezésre és 

partnerei vagyunk az ügyfélnek, de változatlanul tartom azt, amit a közmeghallgatáson is 

mondtam, hogy véleményem szerint nem áll meg a birtokvédelem ez ügyben.  

 

 

28. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: december 15-én várjuk a képviselőket a hivatal karácsonyi 

ünnepségére. December 18-án kerül megrendezésre a Mindenki karácsonya.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: két ünnep között a Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart. 
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29. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: januárban ülünk legközelebb, haladunk a munkaterv szerint. 

Köszönöm a képviselők és a hivatal munkatársainak az éves munkáját. Azt gondolom, sokat 

léptünk előre ebben az évben is. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


