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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 29/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. november 15-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Istvánné, 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, 

Fazekas Krisztina Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft., Dr. Szarvas Tibor Vecsési 

Egészügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ 

igazgatója, Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, 

Halászné Dobos Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője, 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 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Oláh László és Szabó Attila képviselő urak jelezték, hogy 

nem tudnak részt venni az ülésen. 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 a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód, Rákóczi u. 73. szám alatti ingatlanon lévő romos épület bontásának 

végrehajtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2016. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Gazdasági Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 
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16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 

 

17. napirendi pont: 
Kérdés 

 

18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 5635/16 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

226/2016. (XI.15.) 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 a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód, Rákóczi u. 73. szám alatti ingatlanon lévő romos épület bontásának 

végrehajtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2016. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Gazdasági Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 

 

17. napirendi pont: 
Kérdés 

 

18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
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19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

20. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 5635/16 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati felhívás keretében a vecsési Központi 

Konyha felújítására benyújtott pályázatunk nyert. Az összköltsége nagyjából 40 millió forint, 

ennek a fele az önrész. Sokrétű lesz a felújítás, mind eszközökre, mind pedig energetikai 

felújításokra vonatkozik. A támogató okiratot november 9-én megkapta az önkormányzat. A 

munkálatokra a 2017. évben kerül sor. A pályázati támogatás felhasználásának végső 

határideje 2017. december 31. A Lakótelepen létesített rekortán futballpálya műszaki 

átadására november 19-én kerül sor. A műszaki átadás eredményéről a következő ülésen 

beszámolok. Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket ki fogjuk dolgozni, ami biztos, hogy a 

Petőfi iskola gondnokát fogjuk megbízni a pálya felügyeletével. A Sándor utca és a Gyár utcai 

útépítések elkészültek. A Zrínyi utcában és a Szép utcában a DPMV Zrt. kicserélte az 

ingatlanok bekötő ivóvízvezetékét, majd ezt követően elkészült mindkét utca útburkolatának 

felújítása. Itt az árkok és a járda építési munkálatai a jövő évben készülnek majd el. A Róder 

Imre utcában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ingatlana előtt a járdaburkolat 

felújításra került. Elkészült a Lőrinci út útépítése, a műszaki átadás-átvételi eljárás szeptember 

28-án megtörtént, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás van folyamatban. Ez a Lőrinci út 

folytatása a bányaterület és a laktanya irányába. A beruházó céggel településrendezési 

szerződést kötöttünk. A cég egy újabb logisztikai csarnokot épít, ehhez kellett megépíteniük 

az utat. Elkészült a rendőrség épületének harmadik üteme, külső falszigetelés. A műszaki 

átadás-átvételi eljárásra október 4-én került sor. Az Andrássy Gyula Általános Iskola 

felújításához kapcsolódó gépészeti munkák műszaki átadása november 10-én megtörtént. A 

Polgármesteri Hivatal épületén végrehajtandó épületgépészeti felújítások keretében a hűtő-

fűtő rendszer kialakításának munkálatai folyamatban vannak. A munkaterület átadására 

szeptember 28-án került sor. Bruttó 38 millió forint a gépészeti munkálatok összköltsége. 

Jövő évben várható a megújuló energetikai fejlesztések keretében beadott pályázatunk 

elbírálása. Bízunk a pozitív elbírálásban és akkor elkészülhet a nyílászárók cseréje és a 

homlokzati szigetelés. Elkészült az Erzsébet téri játszótér, ami összességében 15 millió 

forintba került. Szeptember 24-25-én került megrendezésre a Káposztafeszt. Idén is sok 

érdeklődő látogatott el hozzánk. Október 2-án lezajlott a népszavazás, minden 

közreműködőnek köszönöm a munkáját. Október 4-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

tartottuk az Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségünket. Október 6-án az Andrássy 

iskola diákjainak közreműködésével az Aradi vértanúkra emlékeztünk. Október 10-13. között 

Jegyző asszonnyal és Práczki Péterrel pályázat keretében Norvégiában jártunk. Október 19-én 

helyszíni bejárás volt a Halmi iskola bővítésével kapcsolatban a kivitelezők jelenlétében. 

Október 23-án a Szent István téren emlékeztünk az 56-os forradalom és szabadságharc 60. 
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évfordulója alkalmából a hősökre. Október 26-án megkezdődtek a tárgyalások a Monori 

Tankerületi Központ vezetőjével a Halmi és az Andrássy iskola működésének átadásával 

kapcsolatban. November 9-én a Norvég pályázat keretében a XVIII. kerületben Oktatási 

Centrum átadásán vett részt Tábori Ferenc alpolgármester úr, Jegyző asszony és Práczki Péter 

projekt menedzser. November 10-én az ARC konferencia programjaként (Klaszter) vacsora 

volt a Colombus hajón, ahol Vecsés Város Önkormányzata volt a vendéglátó. November 11-

én a faültetési akció keretében kiosztásra kerültek a beszerzett fák, illetve a faültetések is 

lezajlottak. Készül Vecsés Környezetvédelmi Programja, melynek egyeztetési változata 

felkerül a honlapunkra a településfejlesztés címszó alá. November 30-ig lehet véleményezni, 

ezután kerül véglegesítésre és a Képviselő-testület elé elfogadásra. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását.  

 

 

227/2016. (XI.15.) 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. 

 

228/2016. (XI.15.) 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 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 

véleményében javasolja elfogadásra a rendelet-módosítást. Felkérem az érintett bizottságok 

elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: Oláh László képviselő úr távolléte miatt a 

Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülést tartott, ahol tárgyalta az 

előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

15/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az ingatlant már egyszer meghirdettük, akkor a jelentkező 

visszalépett a vásárlástól. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

229/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, 6115 helyrajzi számon nyilvántartott, 10.395 m² 

nagyságú, kivett építési terület megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti a 

határozat mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 

az Önkormányzat weblapján történő közzétételéről, illetve a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való meghirdetéséről. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága az 

ajánlatok felbontásától számított legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett 

pályázóra.  
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Határidő: azonnal; 

a hirdetmény közzétételére: a döntést követő 5 napon belül; 

a javaslattételre: az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. 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. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a módosított határozati javaslatot a Képviselő-

testületnek. 

 

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

az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

a bizottság hatáskörébe tartozó tételeket elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottság ülésén tettem meg módosító javaslatomat, 

miszerint a polgárőr egyesület részére 200 ezer forintot javasolok az év végi záróünnepség 

megrendezésére. Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását.  

 

 

230/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 7.2. számú melléklet 2.5. sora terhére 20 M Ft összegben, és a 7.2. számú 

melléklet 1.1.3. sora terhére 23.005 e Ft összegben pótelőirányzatot biztosít az 

alábbiak szerint:       

 

- a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési költségeire mindösszesen 

bruttó 5.000.000,- Ft összegben, 

 

- a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, a röntgengép cseréje céljából 22.860 e 

forint összegben, 

 

- a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére működési költségek fedezetére 

1.800.000,- Ft összegben, továbbá a 15 éves egyesület év végi záróünnepségének 

megszervezési költségeire 200.000,- Ft összegben, 
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- a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a 2017-es Vecsési Kalendárium 

megjelentetéséhez 1.300.000,- Ft összegben, továbbá a Vecsési Tájékoztató 

megjelentetéséhez 3.700.000,-Ft összegben, 

 

- a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola wifi hálózatának kiépítésére bruttó 

695.000,- Ft összegben, 

 

- a Vecsési Gasztro Kft. többletkiadásainak kompenzálására 300.000,- Ft 

összegben, 

 

- a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület által szervezett Karácsonyi Koncert 

rendezvényének támogatására 150.000,- Ft összegben, 

 

- a Városgondnok Kft. működési kiadásaira 5.000.000,- Ft összegben, 

 

- a Vecsés Városközpont-fejlesztő Kft. működési költségeinek biztosítására 

2.000.000,- Ft összegben.  

          

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

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására 

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, miszerint új pályázat kiírására kerül sor és az új 

pályázat eredményes elbírálását követően az új vezető munkába állásának időpontjáig Nagy 

Esztert bízza meg az intézményvezetői teendők ellátására. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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231/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

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

35/2016.(II.23.) határozatával a Semmelweis Bölcsőde (2220 Vecsés, Mária u. 1.) 

intézmény vezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítja 

és újabb pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti felhívással az intézmény 

vezetői állásának betöltésére. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás szakközlönyben, a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az 

Önkormányzat internetes oldalán történő megjelentetéséről. 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Nagy Eszter a 129/2013. (V.28.) 

határozat 1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú végzettséget nem szerezte meg, de 

a pályázat eredménytelensége miatt úgy dönt, hogy intézményvezetői teendőinek 

ellátására adott megbízása az új pályázat eredményes elbírálását követően, az új 

vezető munkába állásának napján szűnik meg. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 

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 és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

232/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fő út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 

helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterületű előtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 

dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika monori közjegyzők részére térítésmentesen 

bérbeadásra kerüljenek 2017. január 1-től 2 éves időtartamra.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében a bérleti szerződést kösse meg, melyben feltételként 

szerepeljen, hogy a közjegyzők a vecsési irodában fogadott ügyfeleknek kiszállási díjat 

ne számítsanak fel, mivel a helyiségért bérleti díjat az önkormányzat részére nem kell 

fizetniük. 
 

Határidő: azonnal; 

a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Maglód, Rákóczi u. 73. szám alatti ingatlanon lévő romos épület bontásának 

végrehajtására 

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 és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

233/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2234 

Maglód, Rákóczi u. 73. sz. alatti, 2555 hrsz-ú ingatlanon lévő romos épület 

bontására fedezetet az Önkormányzat költségvetésében nem tud biztosítani.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok megküldésével 

forduljon Maglód Város Önkormányzatához a bontási költség megelőlegezése 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal; 

az árajánlatok megküldésére: 2016. december 15. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

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. 

 

 

234/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési 

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 2015/2016. nevelési évre 

vonatkozó beszámolóját. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Mosolyország Óvoda –

Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

beszámolóját. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2015/2016. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Tündérkert Óvoda 

2015/2016. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert az óvodák vezetőinek kiértesítésére a beszámolók 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 

 

 

235/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 2016/2017. 

nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 

2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Bálint Ágnes Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

5. Felkéri a Polgármestert a munkatervek véleményezéséről az óvodák vezetőinek 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2016. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a határozati javaslat „B” változatát a Képviselő-testületnek. 

 

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

határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadását. 

 

236/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2016. évi téli zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Bálint Ágnes Óvoda 2016. december 27-30. közötti időszakban ügyeletet 

biztosít. 

 

2. A Semmelweis Bölcsőde 2016. december 27-30. közötti időszakban ügyeletet 

biztosít. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja módosításának 

jóváhagyására 

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. 

 

 

237/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése és a 83. § (2) bekezdés i) pontja alapján 

egyetért – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig 
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– a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda határozat mellékletét képező, átdolgozott és 

egységes szerkezetbe foglalt, 2016. szeptember 1-jétől kezdődően hatályba lépett 

Pedagógiai Programjával. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Pedagógiai Program Önkormányzat nevében történő 

aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az óvoda vezetőjének kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatására 

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 

nem javasolja elfogadásra a támogatást.  

 

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

elfogadását. 

 

 

238/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Lakos dr. u. 30.) működését nem 

támogatja. 

 

Határidő:  azonnal; 

a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 

értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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14. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

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 Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

239/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

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

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati 

rendeletének a 3/2. melléklet 1.8.1 során lévő Általános Tartalékalap előirányzat 

terhére 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Dél-pesti ILCO Egyesület 

karácsonyi ünnepségéhez, a betegtársak megajándékozásához, amely összeggel 

2017. január 31-ig el kell számolnia. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követő 5. nap 

költségvetési rendelet módosítására: 2017. február havi ülés (2016. 

IV: negyedévi módosítás) 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Gazdasági Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 

 

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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

240/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Gazdasági 

Bizottságának 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Bizottság 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 

 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

241/2016. (XI.15.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Oktatási 

Bizottságának 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

 

18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

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

 

19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: november 24-én, 17 órakor közmeghallgatást tart a Képviselő-

testület a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Ugyanezen a napon 16 órakor rendkívüli 

Képviselő-testületi, illetve 15:30-kor Oktatási Bizottsági ülés lesz többek között a Bursa 

Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása tárgyában.  

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


