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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 28/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. december 14-én (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

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

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

alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Elekes Mária belső ellenőr, 

Harazin István Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Szarvas 

Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável 

Béla szakértő, Kis Judit Vecsési Járási Hivatal 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, ügyvezető urat, igazgató-főorvos urat, a 

Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, szakértő urakat és a kollégákat. Megállapítom a 

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

testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a „Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

elfogadását. 

 

251/2017. (XII.14.) határozat 

 

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

előterjesztést felveszi zárt ülése napirendjére: 

 

Javaslat a „Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

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 Képviselő-testületének …./2017. (XII…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város temetőjéről és használatának 

szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a partnerségi egyeztetés elfogadására Vecsés város településképi rendeletéhez 

kapcsolódó VÉSZ módosítás vonatkozásában 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Ipartestület kérelmének elbírálására a Ceglédi Szakképzési Centrum 

kihelyezett központjának létesítésére vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 4. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

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 
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11. napirendi pont: 

Javaslat a Közbeszerzési terv módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a kézilabda munkacsarnok többletköltségéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzatnál és intézményeinél 2017. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

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

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi káposztafeszt pénzügyi elszámolásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1 pályázat keretében a Vecsés, Damjanich u. 34. sz alatt épülő 

bölcsőde kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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23. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés „Róder Imre utca és Kereszt utca” felújítási munkálatai tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

252/2017. (XII.14.) 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 …./2017. (XII…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város temetőjéről és használatának 

szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a partnerségi egyeztetés elfogadására Vecsés Város településképi rendeletéhez 

kapcsolódó VÉSZ módosítás vonatkozásában 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Ipartestület kérelmének elbírálására a Ceglédi Szakképzési Centrum 

kihelyezett központjának létesítésére vonatkozóan 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 4. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

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 Közbeszerzési terv módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a kézilabda munkacsarnok többletköltségéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzatnál és intézményeinél 2017. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

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

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi Káposztafeszt pénzügyi elszámolásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Tábori Ferenc alpolgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 
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20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1 pályázat keretében a Vecsés, Damjanich u. 34. sz alatt épülő 

bölcsőde kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés „Róder Imre utca és Kereszt utca” felújítási munkálatai tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a jövő évi beruházások előkészítése zajlik jelenleg. Az Alapellátási 

Központ építése miatt a felnőtt háziorvosi rendelő a Lőrinci út 14. szám alá fog költözni, ahol 

a rendelő már elkészült. A gyermekorvosi rendelő a Damjanich u. 34. szám alatt lesz, itt a 

rendelő elkészítése még folyamatban van. Az új bölcsőde épülete a Damjanich u. 34. szám alatt 

fog épülni, itt a meglévő épületek elbontása megtörtént, a teljes tereprendezés december 20-ig 

fog elkészülni. A Halmy téri kézilabda munkacsarnok építésében fontos fejlemény, hogy 

sikerült elfogadtatni a BMSK-val a mi tervünket, de amennyiben plusz költség merülne fel az 

nettó 500 millió forint felett, akkor azt nekünk kell finanszírozni. Sajnos többe fog kerülni, 

tárgyalni is fogjuk a mai ülésen ezt. November 30-án lezajlott a Közmeghallgatás. Néhány 

érdeklődő jelent meg, ami elég sajnálatos dolog. December 1-jén egy kínai delegáció látogatott 

el a Bálint Ágnes Kulturális Központba. December 2-án a Petőfi téren lévő Jézus Szíve 

Templomban, majd azt követően a Bálint Ágnes Kulturális Központban tartottuk, immár 20. 

alkalommal a jubileumi esküvő rendezvényünket, amelynek idén is nagy sikere volt, kb. 270 fő 

volt jelen. December 4-én megbeszélést tartottunk az intézményvezetőkkel a Központi Konyha 

hatékonyabb működése érdekében. December 8-án részt vettem a Monori Rendőrkapitányság 

év végi ünnepségén, ahol az őrsparancsnoknak és 4 kollégájának átadtam a Képviselő-testület 

által felajánlott jutalmat. December 13-án Tábori Ferenc alpolgármester és Mohainé Jakab 

Anikó jegyző a Budapest Airport Zrt. konzultációs bizottságának ülésén vett részt. 

 

Oláh László képviselő: idén is rendben lezajlott a Mikulás napi motoros felvonulás. Szeretnék 

köszönetet mondani a Rendőrségnek és a polgárőrségnek, akik biztosították a menetet.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

253/2017. (XII.14.) 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. 

 

 

254/2017. (XII.14.) 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 Képviselő-testületének …./2017. (XII…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város temetőjéről és használatának 

szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-

módosítást, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-módosítás elfogadását. 
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19/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város temetőjéről és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet 

módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a partnerségi egyeztetés elfogadására Vecsés város településképi rendeletéhez 

kapcsolódó VÉSZ módosítás vonatkozásában 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-

módosítást, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

255/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetésről szóló 

7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletével összhangban elfogadja Vecsés Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: VÉSZ módosítás) a településképi rendelettel összefüggésben való 

módosítása partnerségi egyeztetését. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 32.§ (6a) bekezdés e) pontja alapján a VÉSZ 

módosítás tervezetét küldje meg a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének 

főépítészi eljárással történő államigazgatási egyeztetés lefolytatásához. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére 15 nap 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv 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. 

 

 

256/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

mellékletét képező 2018. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

Határidő:  azonnal, az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

257/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

15. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata által 

fenntartott Gondozási Központ módosított szakmai programját jóváhagyja és ezzel 

egyidejűleg visszavonja a 191/2016. (VII. 26.) határozatát. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Gondozási Központ vezetőjét. 

 

Határidő:  azonnal,  

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Ipartestület kérelmének elbírálására a Ceglédi Szakképzési Centrum 

kihelyezett központjának létesítésére vonatkozóan 

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 az „A” határozati javaslatot.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén az „A” határozati javaslatot. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A’ határozati javaslat elfogadását. 

 

 

258/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, 2220 Vecsés, Fő út 112. szám, 777 helyrajzi szám alatti 

2.836 m2 telekterületű ingatlanon lévő 650 m2
 nagyságú épületet a Ceglédi Szakképzési 

Centrum részére, Vecsési Képzőközpont céljára az Önkormányzat használatba adja. 

 

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

megvalósítása érdekében folytasson tárgyalásokat a Ceglédi Szakképzési Centrum 

igazgatójával és a Vecsési Ipartestület elnökével a Képzőközpont kialakítására 

vonatkozóan. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi ingatlanban bérbeadott 

helyiségekre vonatkozó bérleti szerződést, illetve használati megállapodásokat a bérleti 

jogviszony lejáratának időpontjában szüntesse meg, illetve megállapodás esetén a 

vonatkozó szerződésekben foglalt feltételekkel a Központ kialakítását megelőzően 

mondja fel. 

 

Határidő:  azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 15 napon belül; 



11 

 

a tárgyalások lefolytatására: folyamatos 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 4. számú 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.  

 

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. 

 

 

259/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának negyedik módosításával egyetért és elfogadja a határozat 

mellékletét képező, módosított egységes szerkezetű Megállapodást és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

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

értesítse a Társulás Elnökét. 

 

Határidő:  azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

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 megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

260/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 50.000,- Ft támogatást biztosít a 

Lumpen-Klumpen Tánccsoport részére a 41. Vecsési Sváb Bál zenekari költségeire.  

 

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

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

rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 300.000,- Ft támogatást biztosít az 

Interwerk-Trade Kft. részére a 2018. január 27-én megrendezésre kerülő 5. Vecsési 

Böllérverseny lebonyolítási költségeire.  

 

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

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

rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére bruttó 300.000,- Ft támogatást 

biztosít a Vecsési Monográfia lektorálási költségeire. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Lumpen-Klumpen Tánccsoport és az Interwerk-

Trade Kft. részére a támogatási összegek biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

megkötni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő:  azonnal;  

a kérelmezők értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2017. IV. 

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 



13 

 

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 megtárgyalta az előterjesztést 

és az „A” határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén az „A” határozati javaslatot. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 

 

 

261/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

szerződést köt 2018. január 1-jével 2018. 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 2018. évi 156.000,- Ft 

összegű támogatást a 2018. évi költségvetésében 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 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Közbeszerzési terv módosításának 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.  
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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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

262/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelékét a 2017. évi 

módosított Közbeszerzési tervről. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatosan 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

263/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelékét a 2018. évi 

Közbeszerzési tervről. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatosan 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a kézilabda munkacsarnok többletköltségéhez 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szeretném módosítani a határozati javaslat 3. pontját. Az épület 

többletköltségeire bruttó 50 millió forintot javaslok az egyéb költségekre pedig bruttó 82 millió 

forintot. Szavazásra teszem fel a módosított javaslat elfogadását. 

 

 

264/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a PE-

08/ÉP/832-20/2016. számú építési engedéllyel rendelkező, az önkormányzat és a 

Kézilabda Szövetség által jóváhagyott műszaki tervdokumentáció alapján, a BMSK 

2017. november 8-án kelt levelében írt  megállapítása szerint a Korm. határozatban 

meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű terveknek megfelelően, 

tornateremként is funkcionáló, a kézilabda szakosztály bázisaként működő NBI és 

NBII kézilabda mérkőzések lebonyolítására is alkalmas, 200 fő befogadására 

tervezett nézőtérrel rendelkező Kézilabda Munkacsarnok valósuljon meg a Halmy 

József tér 1. sz. alatti, 3432/2 hrsz-ú ingatlan területén. 

 

2. A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről 

szóló 1278/2017. (VI.2.) Korm. határozat 3. bek. be.) alpontja alapján a 

munkacsarnok beruházására vonatkozóan nettó 500 millió forint (bruttó 635 millió 

forint) bekerülési költség biztosított, az épület többletköltségeihez – az előzetes 

költségbecslés alapján – további bruttó 50 millió forint, az egyéb költségekre 

(tartalékkeret, soft költségek, mobília) bruttó 82 millió forint szükséges. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Kézilabda Munkacsarnok kivitelezéséhez az Önkormányzat a 2018. évi 

költségvetésében bruttó 50 millió forint, a 2019. évi költségvetésben bruttó 82 millió 

forint fedezetet biztosít a beruházáshoz kapcsolódó többletköltségekre. 

 

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

értesítse a miniszteri biztost. 

 

Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül; a vállalt költség 

betervezésére: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

265/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

Január 23. 

 

 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Dobos Luca 

Támogató Szolgálat vezetője 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

 

Február 27. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről 

 Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

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

szerződés alapján 

Előterjesztő: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Tárnokiné Törő Krisztina 

 Intézményvezető 

 

Beszámoló a Központi Konyha 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Nagy László 

 Intézményvezető 

 

 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2017. évi munkájáról  

Előterjesztő:  Vadászi Istvánné 

   bizottság elnöke 

 

 

Javaslat a 2018. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

             polgármester 

 

 

Beszámoló a Gondozási Központ 2017. évi munkájáról  

Előterjesztő: Pereginé Vodila Terézia 

 Intézményvezető 

 

 

Március 27. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) 

önkormányzati rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
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gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 

        

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2018/2019. nevelési évre történő 

felvételi időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. január-március hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Alattyányi István 

   Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Intézményvezető 

 

 

Április 24.  

 

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

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Mohainé Jakab Anikó 

       Jegyző 

       Bizottságok elnökei 

 

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

rendelet alapján 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 

 Sport Bizottság Elnöke 

Előkészítésben részt vesz:  Oktatási referens  
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Május 29.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (…...) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltetési Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2017. évben végzett ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Elekes Mária 

   Belső ellenőr 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2017. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2017. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyző 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály vezetője 
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Beszámoló a Rendőrség 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lakos Gábor közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Szarvas Tibor 

 Igazgató 

 

 

Június 26. 

  

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. április-június hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Titkárságvezető 

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Fekete Károly közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Pelyvás Gyöngyi közalapítvány elnöke 

 

 

Július 31. 

 

Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Berényi Mária 

 Főépítész 

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Vadászi Istvánné  

Igazgató 

 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő:  Vadászi Istvánné  

bizottsági elnök 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária 

                      Oktatási Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László 

                     Pénzügyi Bizottság elnöke 
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Augusztus 

 

SZÜNET 

 

 

Szeptember 18.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

évi fordulójához 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. július-szeptember hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

 

Október 16.  

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási 

idejének meghatározására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 

 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 Polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Oktatási referens 
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November 20. 

 

Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 

Előterjesztő:    Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztály 

 

Javaslat a 2019. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

 

 

November 22. 

 

Közmeghallgatás 

 

 

December 11.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

        Üzemeltető Osztályvezető 

 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő:    Polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Titkárságvezető 

 

Javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Osztályvezető 

           Üzemeltető Osztályvezető 

        Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. október-december hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Tábori Ferenc társulás elnöke 

Előkészítésben részt vesz:   Igazgatási Osztályvezető 

 

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán 
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                     Sport Bizottság elnöke 

 

Állandó napirendi pont: 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

Fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 

  Várszegi Csaba 

  Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Kérdés 

Interpelláció 

Közérdekű bejelentés 

 

 

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

történő elkészíttetéséről és bizottság elé történő terjesztéséről. 

 

 

Határidő:  azonnal; illetve a munkaterv szerint folyamatos 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat az Önkormányzatnál és intézményeinél 2017. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

266/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2017. július-december hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

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. 

 

 

267/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

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

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

268/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

0031 számú „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” című 

pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a határozat mellékletét képező, 

2016. december 5. óta eltelt időszakra vonatkozó Intézkedési terv megvalósulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

vezetőt és a projektmenedzsert. 

 

Határidő:  azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi káposztafeszt pénzügyi elszámolásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az idei feszten több módosítás is volt az 

eddigiekhez képest. A legfontosabb módosítás, hogy próbáljuk meg egy kézben tartani a 

bevételi és kiadási oldalt. Ezt sikeresen az Városközpont Kft-vel a Szervező Bizottság meg 

tudta tenni. Megpróbáltuk kicsit visszaterelni a hagyomány, gasztronómia és kultúra medrébe 

az eseményt. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél családiasabb legyen, minél inkább 

meg tudjon jelenni a sváb kultúra, a savanyítás és mindaz, ami mentén az egész fesztivál elindult 

egykor. Próbáltuk picit élhetőbbé, komfortosabbá tenni a területet, ami nagyon jól sikerült. 

Nagyon jól tudtunk együttműködni mind a bizottságon belül, mind pedig a külsős segítőkkel. 

Sikeresnek mondható az idei fesztivál. Sokan támogatták a rendezvényt. 29,5 millió forintos 

bevétele volt a fesztiválnak, kiadása pedig 22 millió forint. Ebben a pillanatban 7,5 millió forint 

az, ami a káposztafesztes számlán van. Készülünk a következő évi fesztiválra. Ezúton 

szeretném megköszönni Vecsés Város Önkormányzatának, a Vecsési Polgármesteri Hivatalnak 

azt a sok segítséget, amit kaptunk mind anyagilag mind eszközileg a szervezéshez. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

269/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

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

Káposztafeszt Szervezőbizottságának a határozat mellékletét képező pénzügyi 

beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: egy több éve nagyon jól működő társulásról van szó. Szakmailag 

is és emberileg is nagyon jó társaság jött össze. Pénzügyileg az Önkormányzatok jobban járnak, 

ha a feladatot társulásban végzik el. Külön szeretném megköszönni Halápiné Borbás Ágnes 

aljegyző asszonynak a munkáját.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

270/2017. (XII.14.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Társulás 

2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 



27 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: a Lőrinci út-Lincoln út kereszteződésével kapcsolatosan lenne 

kérdésem, kérésem. Amennyiben van módja és lehetősége az Önkormányzatnak, próbáljon meg 

egy körforgalmat kialakítani itt, mert nagyon sok koccanás történik ezen a helyen. A 

körforgalommal sokkal rugalmasabb lenne itt a közeledés és biztonságosabb. 

 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: Kortye Vilmos és Gál István kerestek meg engem azzal a témával, 

hogy jövőre lesz Vecsés első okleveles említésének a 700. évfordulója. „700 éves a város” 

címmel városi megmozdulást szerveznének. Ehhez javasolnak egy szervezőbizottság 

felállítását. Felajánlották, hogy a Fal nem épül ember nélkül darab mintájára, egy újabb 

rockoperát készítenek. Az Önkormányzat támogatását kérik ehhez. Lehetnének városrészi 

ünnepségek. Érdemes ezen elgondolkodnunk.  

 

Szlahó Csaba polgármester: december 17-én, vasárnap kerül megrendezésre a Mindenki 

Karácsonya.  

 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk az elfogadott munkatervünk alapján. A Képviselő-

testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 


