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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 6/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. március 23-án (csütörtök)  

a BÁKK Róder Imre Városi Könyvtár termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Dr. Lugosi Mária, Saska 

Istvánné, Szabó Attila, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Pereginé Vodila Terézia Gondozási 

Központ vezetője, Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetője, 

Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zahorecz 

Sándor r.alezredes, Monori Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezető, Makra Géza 

Bűnügyi Alosztály vezetője, Kiss Judit Vecsési Járási Hivatal vezetőjének helyettese, 

Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, Zahorecz Sándor r. alezredes, 

megbízott kapitányságvezető urat és kollégáját, Makra Géza osztályvezető urat, a Járási 

Hivatal vezetőjének helyettesét, Kiss Juditot, a hivatali kollégákat, az intézményvezetőket, 

szakértő urakat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Alattyányi István jelezte, hogy nem tud részt venni az 

ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

elfogadását.  

 

 

53/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

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

 

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 a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2016. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és 

működtetésének ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentésről készült, 9/2017. 

(I.24.) határozattal elfogadott Intézkedési terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 4912 hrsz-ú ingatlanból 85 m

2
 földterület megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat köznevelési intézmények osztott használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 

szóló Monori Tankerületi Központtal kötendő megállapodások jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Kft.-vel szerződés kötésére térfigyelő rendszer karbantartására, 

rendszerfelügyeletre és adatmentésre, valamint fegyveres járőrszolgálat működtetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány ásványrárói 

farsangi mulatságok költségeik utólagos támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Kérdés 

 

16. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Zöldfa utca útfelújítási munkái tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

54/2017. (III.23.) 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 
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3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2016 évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és 

működtetésének ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentésről készült, 9/2017. 

(I.24.) határozattal elfogadott Intézkedési terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a 4912 hrsz-ú ingatlanból 85 m

2
 földterület megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat köznevelési intézmények osztott használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 

szóló Monori Tankerületi Központtal kötendő megállapodások jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Kft.-vel szerződés kötésére térfigyelő rendszer karbantartására, 

rendszerfelügyeletre és adatmentésre, valamint fegyveres járőrszolgálat működtetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány ásványrárói 

farsangi mulatságok költségeik utólagos támogatására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Kérdés 

 

16. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

17. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Zöldfa utca útfelújítási munkái tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: március 11-én, szombaton átadásra került a lakótelepi rekortán 

többfunkciós kispálya. A nem túl kedvező időjárás ellenére sokan megjelentek megnézni a 

több korcsoportot átfogó sport bemutatókat. Bízunk benne, hogy az ingyenes használat adta 

lehetőséggel sokan fognak élni, amit már előre jeleztek a pálya felügyeletével megbízott 

személynek. 

Aláírásra került a Támogatási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Irányító 

Hatóságával a KEHOP-5.2.9-2016-00011 azonosító számú Épületenergetikai felújításra 

vonatkozóan. Egyeztettünk a HUNÉP Zrt. képviselőivel a Polgármesteri Hivatal és az 

Andrássy Iskola felújítási munkálataival kapcsolatban. Az energetikai pályázatokon 1 éve 

beadott összeg már idejétmúlt, most számítják újra a költségeket. A projekt kezdő időpontja: 

2017.04.10. és a fizikai befejezés tervezett napja: 2017.11.30. A kapott támogatás intenzitása 

96,88 %, összege 237.316.579,- Ft.  

A Halmi iskola bővítési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás végeredményét az 

NSK továbbította az illetékes minisztérium felé jóváhagyásra. 

Elkészült a Kis Epres Fő út felőli oldalán a sportpálya védőkerítése. Megtörtént az Eötvös 

utcában a csapadékvíz-elvezető árok acél szerkezetű ráccsal történő lefedése. 

Folynak az Alapellátási Központ tervezési egyeztetése, tervezői munkálatai. A látványterv 

900 m
2
-es épületet tartalmazott, jelenleg a tervező 1400 m

2
-nél tart, vannak új előírások és 

rengeteg ötlet, amit próbálunk összehangolni a megadott pénzügyi kerethez. 

Tárgyalásokat folytattunk a Széchenyi úti perrel kapcsolatban Páger Zsolttal, jelenleg készül 

az egyezségi javaslat.  

Március 4-én került megrendezésre a XIII. Vecsés Városi Borverseny. 

Március 7-én átadták a UPS Magyarország új székházát és logisztikai központját Vecsésen az 

Airport City logisztikai park területén. A modern létesítmény nemcsak hazai, hanem 

regionális központként is működik majd, innen irányítják a térség három országának - 

Magyarország, Románia és Görögország - UPS részlegeit. 
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Megkeresett bennünket a MÁV Start munkatársa azzal a kezdeményezéssel, hogy segítsünk 

vállalkozást találni a jegypénztár üzemeltetésére. Kértem, hogy írja le a feltételeket. 

Március 15-én, a Petőfi téren tartottuk a városi ünnepi megemlékezést. Az 1848-as 

Forradalom és Szabadságharc kitörésének 169. évfordulója alkalmából rendezett eseményen a 

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai színvonalas műsort 

adtak elő.  

Március 21-én aláírásra került a közszolgáltatási keretszerződés a Játékszínnel. 3 éves 

keretszerződés, melynek értelmében színvonalas műsorokkal színesítjük a BÁKK 

repertoárját.  

Meghívást kaptunk a rheinstetteni polgármestertől a július közepén megrendezésre kerülő 

Dorfestre, amelyen a szokásos sátor üzemeltetésével képviseljük Vecsést. 

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület vezetője keresett meg azzal, hogy július 27-30. 

között Vecsésre látogat a Neubergweier-i zenekar. A szállásukat és ellátásukat kellene 

biztosítanunk. 

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész asszony jelezte, hogy ünnepségre készülnek a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából, amihez segítséget kér az Önkormányzattól. 

A Vecsési Savanyítósok Egyesülete segítségkéréssel fordult Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselőhöz és hozzám a savanyúságok ÁFÁ-jának csökkentése érdekében. 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

55/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 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. 

 

 

56/2017. (III.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2016. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: elnök úr megkért, hogy ismertessem távollétében a 

Gazdasági Bizottság álláspontját. A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: Pallaga Norbert őrsparancsnok úrnak a Gazdasági Bizottság 

ülésén feltettem azt a kérdést, hogy hogyan sikerült megszervezni a munkát a sok 

határvédelmi dolgok mellett. Válaszában elmondta, hogy alapvetően jól tudták koordinálni, 

nem szenvedett hátrányt egyik település sem a határvédelmi feladatok miatt. 

 

Zahorecz Sándor r. alezredes, megbízott kapitányságvezető: ez valóban így van, a határra 

vezényelt erők hiánya nem okozhat biztonsági deficitet az illetékességi területen. Azt 

gondolom Vecsés sem szenvedett hátrányt, ezt az eredmények is igazolják. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámolóban szó esik a Vecsési Rendőrőrs felújításáról is, 

bízunk benne, hogy minél előbb át fogjuk tudni adni ünnepélyesen.  

 

Szabó Attila képviselő: úgy hallottam, de lehet, hogy csak szóbeszéd, a rendőrség állományán 

belül keveredés van, ezalatt azt értem, hogy más városokból jönnek ide, mint például Maglód 

és innen is mennek oda rendőrök. Igaz ez? 

 

Zahorecz Sándor r. alezredes, megbízott kapitányságvezető: nem tudok ilyen áramlásról. Van 

olyan, hogy egy feladatot több rendőrőrs állományából összeállított egységek hajtanak végre, 

akkor több települést fednek le. Egyébként a Vecsési Rendőrőrs az, ahol a legstabilabb az 

állomány.  

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a rendőrség munkáját, gratulálunk az 

eredményekhez. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

57/2017. (III.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 

Vecsési Rendőrőrsének 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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.  
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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 elfogadását. 

 

 

4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi 

szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és 

működtetésének ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentésről készült, 9/2017. 

(I.24.) határozattal elfogadott Intézkedési terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

58/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 

ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentésről készült, 9/2017. (I.24.) 

határozattal elfogadott intézkedési terv kijavítását, kiegészítését, mely egységes 

szerkezetbe foglalva a határozat mellékletét képezi. 

 

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

elküldéséről az Állami Számvevőszék Elnökének. 

 

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

megfogalmazott feladatok határidőben történő végrehajtásáról és a jelentés 

megküldéséről az Állami Számvevőszék Elnökének. 

 

Határidő:  a módosított intézkedési terv megküldésére: 2017.03.30. 
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az intézkedési terv végrehajtására: 2017.04.30., illetve folyamatos; 

a jelentés megküldésére: 2017.05.31. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

59/2017. (III.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9/2016. 

(I.29.) Kt. határozattal elfogadott, érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat 4. 

számú függelékében szereplő közbeszerzési tervet 2017. évre vonatkozóan az alábbi 

tartalommal fogadja el:  

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Tervezett 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás tervezett 

megindítása 

Vecsés, Zöldfa utca 

felújítási munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

2015. évi CXLIII. 

törvény (a 

továbbiakban: Kbt.). 

Harmadik rész 115. § 

szerinti közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással induló és a 

nemzeti nyílt eljárási 

szabályok szerinti 

közbeszerzési eljárás 

2017. március 31. 

A vecsési Központi 

konyha/Oktatási 

Intézmények 

Központi Konyhája 

épületének felújítási 

munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. Harmadik 

rész 115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással induló és a 

nemzeti nyílt eljárási 

szabályok szerinti 

közbeszerzési eljárás 

2017. április 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon 2017. évi Közbeszerzési 

Tervnek az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 
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Határidő: azonnal;  

a Terv közzétételére: 2017. március 24. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük a Városközpont-fejlesztő Kft. munkáját és 

mindenkinek, aki a program elkészítésében részt vett. 

 

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. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a kiegészítéssel a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a kiegészített program elfogadását. 

 

 

60/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező „Vecsés Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020” 

című dokumentumot.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumot 

tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei Önkormányzat részére, és gondoskodjon 

arról, hogy a Program felülvizsgálata 2018. december 31-ig megtörténjen. 

 

Határidő: azonnal, 

Pest Megyei Önkormányzat részére megküldeni: a döntést követő 8 

munkanapon belül; Vecsés Város hivatalos honlapján közzététel: 

2017. március 24. napjától 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Javaslat a 4912 hrsz-ú ingatlanból 85 m

2
 földterület megvételére 

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. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

61/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

Vecsés, Dózsa György út 50. sz. alatti, 4918 helyrajzi számú ingatlanon 

megvalósuló Alapellátási Központ létesítése érdekében a szükséges parkolószám 

biztosítása céljából 15.000,- Ft/m² vételárért megvásárolja a 2220 Vecsés, Major u. 

6. szám alatti, 4912 helyrajzi számon nyilvántartott, Szakács Szilárd 1/1 tulajdonát 

képező 1.253 m² területű kivett lakóház, udvar, műhely megnevezésű 

felépítményes ingatlanból 80-90 m² területű földterületet. 

 

2. A vételárra Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet 6.2. sz. melléklet 4.9. költségsora biztosít 

előirányzatot.  

 

3. 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; 

megkötésére: az OTP Jelzálogbank Zrt. döntését követő 8 napon 

belül 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

törvényi előírás, hogy április 20. és május 20. között kell meghatározni a beiratkozási 

időpontokat, nálunk május 8-9-i időpontok lettek meghatározva. Elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

62/2017. (III.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 

hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 

tartalommal adja ki. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda és a Vecsési Mosolyország Óvoda intézmények vonatkozásában a nemzetiségi 

óvodai nevelésben való részvételről szóló tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott 

Közleménnyel egy időben és azonos módon, a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 

előírásainak megfelelően a határozat mellékletét képező Tájékoztató szövegében 

szereplő tartalommal adja ki. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Közlemény és a Tájékoztató helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 

 

Határidő: azonnal, 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2017. március 28. 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat köznevelési intézmények osztott használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 

szóló Monori Tankerületi Központtal kötendő megállapodások 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. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: 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 az egyes határozati javaslat elfogadását. 
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63/2017. (III.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2016. (XII.13.) 

határozatával elfogadott Vagyonkezelési Szerződés II.4. pontja alapján úgy dönt, 

hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Vecsési Andrássy Gyula Általános 

Iskola vonatkozásában a Monori Tankerületi Központtal kötendő ingatlan osztott 

használatával kapcsolatos költségek megosztásáról szóló Megállapodást.  

 

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: 2017. március 24. 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

64/2017. (III.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2016. (XII.13.) 

határozatával elfogadott Vagyonkezelési Szerződés II.4. pontja alapján úgy dönt, 

hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Vecsési Halmi Telepi Általános 

Iskola vonatkozásában a Monori Tankerületi Központtal kötendő ingatlan osztott 

használatával kapcsolatos költségek megosztásáról szóló Megállapodást.  

 

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: 2017. március 24. 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a harmadik határozati javaslat elfogadását. 
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65/2017. (III.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2016. (XII.13.) 

határozatával elfogadott Vagyonkezelési Szerződés II.4. pontja alapján úgy dönt, 

hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola vonatkozásában a Monori Tankerületi Központtal kötendő ingatlan osztott 

használatával kapcsolatos költségek megosztásáról szóló Megállapodást.  

 

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: 2017. március 24. 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Kft.-vel szerződés kötésére térfigyelő rendszer karbantartására, 

rendszerfelügyeletre és adatmentésre, valamint fegyveres járőrszolgálat működtetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

66/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft.-vel 1 éves időtartamra (2017. április 01. – 2018. 

március 31.) térfigyelő rendszer karbantartására, rendszerfelügyeletre és 

adatmentésre (150.000,- Ft/hó + ÁFA összegért), valamint fegyveres járőrszolgálat 

(2 fővel 8 órában hétfőtől vasárnapig 22-06 óra közötti időintervallumban, 1.300,- 

Ft/óra/fő + ÁFA összegért) működtetésére, azzal a kikötéssel, hogy a szerződést a 

tapasztalatok és a visszajelzések alapján 2017. szeptember hónapban felülvizsgáljuk. 

 

2. A szolgáltatások ellenértékének fedezete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletének 

„városgazdálkodás” „egyéb szolgáltatás” során biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket az 

Önkormányzat nevében írja alá. 
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Határidő: azonnal; 

a megállapodás megkötésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján elnyert pályázathoz önrész biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

67/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

a 2016/2017. bajnoki szezonban benyújtott pályázathoz szükséges önrészt az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) önkormányzati 

rendelete 3.1. számú melléklet 1.2.2.1.1. sora terhére 5.272.324,- Ft összegben 

biztosítja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a VFC elnökét értesítse 

döntéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős:   Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány ásványrárói 

farsangi mulatságok költségeik utólagos támogatására 

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, a 

bizottság saját keretéből 50 ezer forint támogatást javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Tóth Judit képviselő: az Oktatási Bizottság ülésén megszavaztam ugyan a támogatást, de nem 

tartom jó dolognak ezt az utólagos finanszírozást. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a kérelem akkor érkezett, amikor még nem volt 

elfogadott költségvetésünk. 

 

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

 

 

68/2017. (III.23.) 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 utólagosan támogatja az 

ásványrárói farsangi mulatságokon való részvétel költségeire. 

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

Önkormányzat 2017. 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 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság az elnök asszony távollétében 

tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság 

köszöni a hivatali kollégák segítségét. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: aljegyző asszonynak külön köszönöm a segítségét 

és a hivatal minden dolgozójának szintén. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

69/2017. (III.23.) határozat 

 

 

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

munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 
Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: Vecsésen járva tapasztaltam nem egyszer, hogy az utak mentén, padka 

magasságban fel vannak bontva és KPM csövek vannak ledugva, szalagok rákötve bármilyen 

közmű esetén. Szeretném kérni, hogy ha a szolgáltató utat bont, vagy út mellett bont, próbálja 

meg láthatóbban ezeket a munkagödröket kijelölni, mert fekete KPM cső sötétben láthatatlan. 

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály: az ilyen jellegű munkálatokhoz bontási 

engedélyt kötelesek kérni, ahol elő vannak írva a feltételek. Amit a képviselő úr említett nem 

az önkormányzat útján történt. 

 

Szlahó Csaba polgármester: jelezni tudjuk a KÖZÚT felé, mert ők adták ki az engedélyt. 

 

16. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Oláh László képviselő: nagypéntekre tervezzük a hagyományos húsvéti felvonulásunkat, 

szeretettel várunk mindenkit a szokásos útvonalon. 

 

 

17. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: elképzelhető, hogy április első hetében tartanunk kell egy 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést, mert jelenleg a repülőtér szabályozási tervének 

módosítása, illetve annak a partnerségi egyeztetése folyik és mivel kiemelt beruházásról van 

szó, nagyon rövidek a rendelkezésünkre álló határidők. Március 31-én lezárulnak a 

partnerségi egyeztetések, ha elkészült az anyag, rendkívüli ülésen kell tárgyaljuk. Április havi 

rendes testületi ülés 25-én lesz, bizottsági ülések pedig 24-én. 
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Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


