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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 2/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. január 24-én (kedd)  

a BÁKK Róder Imre Városi Könyvtár termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Luca Támogató Szolgálat vezetője, Nagy László Központi Konyha vezetője, Kecskeméti 

Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

intézményvezetőket, szakértő urakat 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: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál megrendezési 

költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 

elfogadását. 

 

 

3/2017. (I.24.) határozat 

 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál megrendezési 

költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere 

kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és javaslat 

az intézkedési terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 252/2016. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Vecsési Polgármesteri Hivatal 

hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat elvi döntés meghozatalára új hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 

létrehozására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 2/2005. 

(I.18.) rendelet módosításának előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat elvi döntés meghozatalára Vecsés Város Önkormányzatának fejlesztési célú 

hitelfelvételéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 

Javaslat a 40. jubileumi Vecsési Svábbál megrendezése költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

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

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

14. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester és a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

tudomásulvételére, illetve megállapítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dobos Luca Támogató Szolgálat vezetője 
 

16. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

17. napirendi pont: 

Javaslat a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál megrendezési 

költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 52. szám alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Berzsenyi u. 34. szám alatti ingatlanrész megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

4/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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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 és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere 

kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és javaslat 

az intézkedési terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a 252/2016. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Vecsési Polgármesteri Hivatal 

hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat elvi döntés meghozatalára új hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 

létrehozására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 2/2005. 

(I.18.) rendelet módosításának előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat elvi döntés meghozatalára Vecsés Város Önkormányzatának fejlesztési célú 

hitelfelvételéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a 40. jubileumi Vecsési Svábbál megrendezése költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester és a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

tudomásulvételére, illetve megállapítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat az Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2016. évi munkájáról szóló beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Dobos Luca Támogató Szolgálat vezetője 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál megrendezési 

költségeinek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Kérdés 

 

19. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 52. szám alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Berzsenyi u. 34. szám alatti ingatlanrész megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: Január 23-án benyújtottuk pályázatunkat az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázaton. Reményeink szerint így újabb két utca újulhat meg Vecsésen, a Róder Imre és a 

Kereszt utca. Január 5-én a Lőrinci út forgalomba helyezési eljárásával kapcsolatos helyszíni 

bejárás volt. Mindent rendben találtak, a határozat megküldésére várunk. Január 10-én a 

Halmi téri iskola négy tantermes bővítésével kapcsolatos helyszíni bejárás volt a kivitelezésre 

vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírása szerint. December 18-án megrendezésre került a 

Mindenki karácsonya, amelynek voltak új elemei. Nagyon jól sikerült rendezvény volt, 

köszönöm a szervezők és a hivatali kollégák munkáját. Január 18-án Jegyző asszony és a 

Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője részt vett egy egyeztetésen az NHKV-nál, melynek 

témája hulladékgazdálkodási társulás megalapítása volt. Január 20-án a Liszt Ferenc 

repülőtérről bevezető út és környezetének rendbetételével kapcsolatos egyeztető tárgyalást 

tartottak a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja kezdeményezésére többek között a 

Vizes VB, Judo VB, valamint a 2024 Olimpiai Pályázat miatti delegációk magyarországi 

látogatása miatt. Január 22-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából színvonalas műsort adott az Állami Népiegyüttes. Január 10-én norvég pályázat 

keretén belül vendégül láttuk a partnereket. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

5/2017. (I.24.) 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. 

 

 

6/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

 

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

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

7/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal, 

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2017. január 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

8/2017. (I.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 
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Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal, 

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2017. január 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere 

kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és javaslat 

az intézkedési terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

9/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Vecsés 

Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 

ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, a számvevőszéki 

jelentésben megfogalmazott javaslatokra vonatkozó intézkedési tervet. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési terv 

elküldéséről az Állami Számvevőszék Elnökének. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési tervben 

megfogalmazott feladatok határidőben történő végrehajtásáról és a jelentés 

megküldéséről az Állami Számvevőszék Elnökének. 

 

Határidő: az intézkedési terv megküldésére: 2017.01.31. 
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az intézkedési terv végrehajtására: 2017.04.30. 

a jelentés megküldésére: 2017.05.31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 252/2016. (XII.13.) határozat visszavonására, és a Vecsési Polgármesteri Hivatal 

hatályos, 2016. májusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

10/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 252/2016. (XII.13.) 

határozatát visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Polgármesteri 

Hivatal Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiadott, 2016. 

május 02. napjától hatályos Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés 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 
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gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

7 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

8 016030 Állampolgársági ügyek 

9 016080 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 

10 031030 Közterület rendjének fenntartása 

11 106020 Lakásfenntartással, lakhatással 

összefüggő ellátások 

 

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

határozat mellékletét képező Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 

azok kiadásáról. 

 

Határidő: azonnal,  

a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2017. január 26. 

a MÁK-nak megküldésre: 2017. január 26. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat elvi döntés meghozatalára új hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 

létrehozására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 



11 

 

 

 

11/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 

települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait társulás útján kívánja 

ellátni és támogatja az Érd Megyei Jogú Város székhellyel létrehozandó társulás 

megalapítását. 

 

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

értesítse Érd Megyei Jogú Város Polgármesterét és az NHKV ZRt-t. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 2/2005. 

(I.18.) rendelet módosításának előkészítésére 

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. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

12/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Ferihegy Nemzetközi 

Repülőtér Szabályozási tervéről szóló 2/2005. (I.18.) rendeletének módosítását 

kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 

1. A Képviselő-testület előzetesen támogatja Budapest Airport Zrt. által körvonalazott 

fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében a Budapest Ferihegy Nemzetközi 

Repülőtér Szabályozási tervéről szóló 2/2005.(I.18.) rendelete módosítását, melynek 

tervezési költségeit a Budapest Airport Zrt. vállalta. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér Vecsés közigazgatási területét érintő részén hatályos településrendezési 
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terv módosítására vonatkozó Tervezési szerződést aláírja és a tervmódosítás 

partnerségi és államigazgatási egyeztetési eljárását a vonatkozó jogszabályok szerint 

lefolytassa, ill. kezdeményezze, figyelemmel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 181/2016.(VII.1.) Korm. rendeletre. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat elvi döntés meghozatalára Vecsés Város Önkormányzatának fejlesztési célú 

hitelfelvételéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Könyvvizsgálónak is 

elküldésre 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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a könyvvizsgáló javasolja, hogy ne a költségvetésbe építsük be 

a hitelfelvételt, hanem ugyanazon az ülésen külön határozatban határozzuk meg a fejlesztési 

célt.  

 

Szlahó Csaba polgármester: egy célunk biztosan van, az elkerülő út megépítése, ami bele is 

fér az önkormányzat feladatkörébe. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

13/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, megvizsgálja annak 

lehetőségét, hogy az alábbi kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges 

fejlesztési cél(ok), beruházás(ok) megvalósításához milyen feltételekkel lehet hitelt 

felvenni. 

 

Fejlesztési cél(ok)    kötelező önkormányzati feladat 

 

Elkerülő út építése a 0181 hrsz-ú  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pontja: helyi 

önkormányzati tulajdonú út (Almáskert közutak és tartozékainak kialakítása és 

út) és a 4602 jelű állami tulajdonban lévő fenntartása 

országos közút között     
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvvizsgáló véleményének 

ismeretében kérjen ajánlatokat pénzintézetektől hitelfelvételre vonatkozóan. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok alapján 

készítsen előterjesztést és terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  könyvvizsgáló véleményének kikérésére: a döntést követő 3 napon 

belül, 

ajánlatok bekérésére: a döntést követő 15 napon belül, 

előterjesztés elkészítésére: a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével utcai szociális munka végzésére 

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. A bizottság 1 évre javasolja a szerződést 

megkötni. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Minél többen figyelnek rájuk, annál biztosabb, 

hogy nem lesz probléma.  

 

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

elfogadását. 

 

 

14/2017. (I.24.) határozat 

 

 

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

szerződést köt 2017. január 1-jével 2017. december 31-ig a Magyar Vöröskereszt 

Pest Megyei Szervezetével utcai szociális munka végzésére a határozat mellékletét 

képező feladatellátási szerződés szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi 156.000,- Ft 

összegű támogatást a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést írja 

alá és a döntésről tájékoztassa a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét. 

 

Határidő:  azonnal; 

értesítésre, aláírásra: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

tavaly jelentős változáson ment keresztül. Pável Béla főszervező helyett Kis Tóth János vitte 

tovább a feladatot. Tapasztalatokat levonva, idén megint másfajta szervezési móddal 

próbálkoznánk. 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. 

 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: bizottsági ülésen kérés volt, hogy a határozati javaslat 4. 

pontját egészítsük ki azzal, hogy a „Káposztafeszt előkészítésére” kérik a 3,5 millió forintot. 

 

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

 

 

15/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017.02.01. 

napjától a Káposztafeszt Szervezőbizottsága elnökének Alattyányi Istvánt választja 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szervezőbizottság tagjainak 2017.02.01. 

napjától 

 

Kis Tóth Jánost, 

  Vadászi Istvánnét, 

  Fenyvesi Ádámot, 

  Frühwirthné Halász Melindát, 

  Laszip Dávidot, 

Zehetmayer Józsefet 

 

választja meg. 

 

3. A Képviselő-testület a 2017. évi Káposztafeszt megvalósítására a következő célokat 

tűzi ki a Szervezőbizottság felé: 
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- a főzőversenyre minél több csapat bevonása; 

- az Epresben egy színpad felállítása, a másik nagy zenei színpad 

megszűntetése, mivel aránytalanul nagy összeget emészt fel a költségvetésből; 

- a fesztivál kimondott célja Vecsés hagyományainak megjelenítése és a vecsési 

savanyúságok hírnevének öregbítése. Tradícióink, gasztrokultúránk 

bemutatása vecsési és más településekről idelátogató vendégeinknek. 

 

4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi 

költségvetésben elkülönítetten 3,5 millió forintot biztosít a XVII. Vecsési 

Káposztafeszt előkészítésére, amely összeg felhasználásáról a Káposztafeszt 

Szervezőbizottsága dönt. 

 

 

Határidő:  azonnal; 

az érintettek értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

a költségvetés tervezésére: a 2017. évi rendelettervezet összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a 40. jubileumi Vecsési Svábbál megrendezése költségeinek 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 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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

16/2017. (I.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzatot 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint 

összeggel támogatja, a 40. jubileumi Vecsési Svábbál megrendezése költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell megkötni. 
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Határidő:  azonnal; 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének értesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

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

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

17/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2017. évben a Vecsési Mosolyország Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda nyári 

bezárása 2017. június 26-tól július 21-ig, a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a 

Vecsési Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2017. július 24-től augusztus 18-ig tart. 

 

2. 2017. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2017. július 24-től augusztus 

18-ig tart. 

 

Határidő:  azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat a polgármester és a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

tudomásulvételére, illetve megállapítására  

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a II. határozati javaslatnál az alpolgármester illetményének 

összegére tennék javaslatot. Javaslom, hogy bruttó 550 ezer forintban határozzuk meg. 

Szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

18/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

polgármester illetménye -a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvényben foglaltak alapján- 2017. január 1-jétől kezdődően havi bruttó 

736.669,-Ft (698.019,-Ft + 38.650,-Ft idegennyelv-tudási pótlék), költségtérítése 

illetménye 15 %-a, havi bruttó 110.500,- Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

19/2017. (I.24.) határozat 

 

 

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

alpolgármester illetményét 2017. január 1-jétől kezdődően havi bruttó 550.000,-  Ft-

ban, költségtérítését illetménye 15 %-ában, havi bruttó 82.500,- Ft-ban állapítja 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 
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Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dobos Luca Támogató Szolgálat vezetője 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Köszöntöm a jelenlévő 

vezető asszonyt. 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. Nagyon alapos és mindenre kiterjedő 

beszámoló. Köszönjük szépen a munkát. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

20/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat-

Vecsés 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Köszöntöm a jelenlévő 

intézményvezető urat. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagyon alapos beszámoló, grafikonokkal 

ellátva. Köszönjük szépen a munkát. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük az éves beszámolót, hasonló jó 

munkát kívánunk az idei évre is.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: úgy gondolom és a tapasztalat is az, hogy jó minőségű ételt 

szállítanak. A XVIII. kerületi önkormányzat is nagyon sajnálta, hogy törvényi változás miatt, 

már nem szállíthat neki a Központi Konyha. A legmegbízhatóbb beszállítónak tartották a 

konyhánkat. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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21/2017. (I.24.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények 

Központi Konyhájának 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Böllérfesztivál megrendezési 

költségeinek támogatására 

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 

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

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és szintén 200 ezer forint elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

22/2017. (I.24.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján az Interwerk-Trade Kft-t 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeggel 

támogatja, a IV. Böllérfesztivál megrendezése költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő:  azonnal; 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs közérdekű bejelentés. 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: február 27-28-án lesz a következő bizottsági és testületi ülés. 

 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


