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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 1/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. január 30-án (kedd)  

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, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

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

István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a hivatali kollégákat, szakértő urat 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: 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 az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat utólagos felhatalmazásra az „Országos Tornaterem Felújítási Program” IV. ütemében 

kiírt pályázattal kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához szükséges terület ingyenes állami 

tulajdonba adására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat I. világháborús hadisírok felújítására kiírt pályázat benyújtására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Fehér János Közhasznú Alapítvány I. Világháborús emlékmű felújítási pályázatának 

a jóváhagyó támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat „700 éves Vecsés” rendezvénysorozat Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsési Angyal Nap” néven alakuló jótékonysági gyermekprogram 

névhasználatának engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Borbarát Egyesület által szervezett városi borverseny győztes borának 

díjazására 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pap Bernadett szolgálatvezető 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 

Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

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

 

 

1/2018. (I.30.) 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 az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat utólagos felhatalmazásra az „Országos Tornaterem Felújítási Program” IV. ütemében 

kiírt pályázattal kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához szükséges terület ingyenes állami 

tulajdonba adására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat I. világháborús hadisírok felújítására kiírt pályázat benyújtására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Fehér János Közhasznú Alapítvány I. Világháborús emlékmű felújítási pályázatának 

a jóváhagyó támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat „700 éves Vecsés” rendezvénysorozat Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsési Angyal Nap” néven alakuló jótékonysági gyermekprogram 

névhasználatának engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Borbarát Egyesület által szervezett városi borverseny győztes borának 

díjazására 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pap Bernadett szolgálatvezető 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

19. napirendi pont: 

Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: elindult a DPMV Zrt. irányítástechnikai központjának bővítésére 

irányuló közbeszerzési eljárás, melyet főként a Zrt. munkatársai koordinálnak, de a mi 

delegáltjainkon keresztül mi is figyelemmel kísérjük. 3 cég adta be ajánlatát, a napokban kerül 
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kiválasztásra a nyertes beruházó. A Róder Imre utca és a Kereszt utca felújítási munkálataira is 

3 cég pályázata érkezett be. A februári testületi ülésen fogjuk tárgyalni.  

Damjanich utcai új bölcsődénél a Városgondnok Kft. által használt irodák lebontása megtörtént, 

a szükséges tereprendezést elvégeztettük. A közbeszerzési folyamat január elején elindult, de 

az eljárásra meghívott cégek több tervezéssel összefüggő tisztázó kérdéseket tettek fel, amely 

megválaszolása időigényes. Az ajánlatadási határidőt módosítottuk 2018. február 08-ra. A 

Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ előzetes ajánlattételi felhívását 2017. december 

22-én tettük közzé a Közbeszerzési Hatóság elektronikus felületén. Az általunk megjelölt 3 

cégen kívül még további 8 cég jelentkezett a megadott 2018.01.02-i határidőig. A részletes 

ajánlattételi felhívásra a napokban hívtuk fel a jelentkező összesen 11 cég figyelmét, ezt 

letölthetik a város honlapjáról. A jelentkezés határideje február vége. A Magyar Kézilabda 

Szövetség a honlapján írt ki pályázatot olyan sportcsarnokok, tornatermek és szabadtéri 

sportpályák felújítására, ahol szervezett és versenyszerű kézilabdázás folyik. Több éve 

„küzdünk” a Grassalkovich iskola tornatermének beázásával, és mivel jórészt ezt használják 

kézilabdázóink, ezért a tetőfelújításra nyújtottunk be pályázatot. A maximum megpályázható 

összeg 50 millió Ft, a szakértő által megállapított „beárazás” 49,7 millió Ft. A Dózsa György 

úti rendelőből január 19-én a felnőtt háziorvosi rendelő átköltözött a Lőrinci út 14. sz. alatt 

kialakított ideiglenes rendelőbe. A rendelés január 22-től itt zajlik, a betegek megelégedésével. 

A gyermekorvosi rendelő január 26-án költözött át a Damjanich u. 34. sz. alatt kialakított 

ideiglenes rendelőbe. A rendelés január 29-től itt történik. Ugyanekkor költözött át a védőnői 

szolgálat is, részben a Damjanich úti, részben az Eötvös utcai rendelőbe. A Damjanich u. 34. 

sz. alatti ingatlan épületeinek elbontása decemberben megtörtént, januárban a tereprendezés is 

befejeződött. Január 29-én megkezdődött a Dózsa György út 52. sz. alatti családi ház bontása. 

Kérelemmel fordultunk a Földművelésügy Miniszterhez, hogy támogassák azon nagy 

rendezvényeinket, ahol a nemzeti, illetve helyi értékeinket ápoljuk. Ez a Böllérverseny, a 

Mesefesztivál és a Káposztafeszt. Fél millió forintot kértünk a most hétvégén megvalósult 

Böllérversenyre, és 1,5 illetve 2 millió Ft-ot a Fesztekre. Az MLSZ levélben kérte az 

önkormányzatot, hogy a Sándor tanyára tervezett műfüves futballpálya önrészét és a TAO 

támogatását 2018. májusig biztosítsa. December 17-én lezajlott a Mindenki Karácsonya 

rendezvényünk. Január 10-én a Ferihegyi tábla terveiről tartottak tájékoztatást az ír befektetők 

(Prancad) a képviselőknek és a Gazdasági Bizottság tagjainak. Január 13-án tartottuk a városi 

bált, ami idén is jól sikerült. Január 20-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából tartott előadást a Sebő együttes. Január 23-án részt vettem Érden a 

Hulladékgazdálkodási Társulás Felügyelő Bizottsági ülésén. Január 24-én egyeztető 

megbeszélést tartottunk MÁV Zrt. főigazgatójával, Tulik Károllyal és osztályvezetőjével, 

Madácsi Gáborral a további felújítások tárgyában. Elsősorban az állomás épületek és 

környékük, valamint a nagy sorompó körül kialakult forgalmi helyzet témáját érintettük. 

Szintén ezen a napon volt a Hungarocontroll partnerségi találkozója, ahol Tábori Ferenc 

alpolgármester úrral jelentünk meg. Január 25-én részt vettem a VEMED taggyűlésén. Január 

27-én megtartottuk a Böllérfesztivált, nagyon jól sikerült rendezvény volt, ezúton is köszönjük 

a szervezők munkáját. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

2/2018. (I.30.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

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

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

3/2018. (I.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. 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 megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

4/2018. (I.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2018. évben a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési Tündérkert Óvoda 

nyári bezárása 2018. június 25-től július 20-ig, a Vecsési Mosolyország Óvoda és a 

Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 2018. július 23-tól augusztus 17-ig tart. 

 

2. 2018. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2018. július 23-tól augusztus 

17-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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4. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

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

 

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

 

 

5/2018. (I.30.) határozat 

 

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

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogával élve úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 

2018. január 15-ig megküldött tervezetet figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának módosítását a 2018/2019. tanévre 

vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

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

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát. 

 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: 2018. január 31-ig 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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6/2018. (I.30.) határozat 

 

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

határozat melléklete szerinti felhívással a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

intézményvezetői állásának betöltésére. 

 

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

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Önkormányzat 

internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 

megjelentetéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

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

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

7/2018. (I.30.) határozat 

 

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

határozat melléklete szerinti felhívással az alábbi intézmény vezetői állásának 

betöltésére: 

Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch (2220 

Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.). 

 

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az 

Önkormányzat internetes oldalán történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

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

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

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 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. 

 

 

8/2018. (I.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján jóváhagyja 

2018. február 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Gondozási Központ határozat mellékletét képező, 

egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg 

visszavonja a 144/2016.(V.24.) határozatát. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat 

nevében történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény 

vezetőjének kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

záradékolásra és az intézmény vezetőjének kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

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

Javaslat utólagos felhatalmazásra az „Országos Tornaterem Felújítási Program” IV. ütemében 

kiírt pályázattal kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozóan 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: nagyjából 15 millió forintos önrészünk van. Reméljük, hogy 

sikerül plusz forrást bevonni. Szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

9/2018. (I.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

polgármester által 2018. január 19-én tett nyilatkozatát, amelyben hozzájárult az 

önkormányzati tulajdonban álló Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 

Általános Iskola (2220 Vecsés, Fő út 90-92. sz, hrsz.: 749.) tornacsarnoka 

tetőszerkezetének – a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Program IV. ütemében kiírt pályázat keretében történő – felújításához, illetve hogy a 

felújításhoz szükséges kivitelezési költség önrésze egy összegben az önkormányzat 

számláján biztosított. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

10/2018. (I.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, 

hogy a kivitelezési költség (30 %, azaz 15 millió Ft) önrészt az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Határidő: azonnal; 

a 2018. évi költségvetés összeállítása 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához szükséges terület ingyenes állami 

tulajdonba adására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: olyan kérés volt még a bizottságok részéről, hogy a későbbi 

felhasználással, használattal és üzemeltetéssel kapcsolatosan tegyünk fel kérdéseket, mivel 

beadunk bizonyos vagyont, nemcsak a telket kell biztosítanunk és átadnunk az államnak, 

feltételezzük, hogy ehhez még hozzá is kell tegyünk valamennyi pénzt. Elsősorban azért, mert 

ragaszkodtunk a helyszínhez és a típustervtől eltértünk. Szavazásra teszem fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

11/2018. (I.30.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú Vecsés, Halmy József tér 1. szám alatti, 3432/2 helyrajzi 

számú ingatlan 9.494 m² nagyságú területén meglévő, iskola funkciójú épület egyéb 

önálló ingatlanként történő ingatlan-nyilvántartási feltüntetését és külön helyrajzi 

számon történő bejegyezését ezzel összefüggésben a földhasználati jogra vonatkozó 

szerződés megkötését, illetve az erre vonatkozó földhivatali eljárás lefolytatását és 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a 3432/2 helyrajzi számú 

földingatlant a Magyar Állam részére térítésmentesen tulajdonba adja a 1281/2017. 

(VI.02.) Korm. határozatban foglalt Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program 

keretében megvalósuló programelem megvalósítása céljából, míg az önálló helyrajzi 

számon bejegyzendő iskolaépület az Önkormányzat tulajdonában marad. 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a jelenlegi 3432/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

épület Ptk. 5:18 § (2) bekezdése szerinti önálló ingatlanként történő ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését követően a 3432/2 hrsz.-ú földingatlan kötelező 

önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási 

forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 

teljesítéséhez nem szükséges. 

 

3. A térítésmentes tulajdonba adás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, továbbá a sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 49. § c) és i) pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek közfeladat 

ellátásának elősegítéséhez szükséges. 
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4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

vecsési 3432/2 helyrajzi számú, 9.494 m² nagyságú terület nem tartozik az 

önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. 

 

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

döntésről értesítse az NSK főigazgatóját. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő napon 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat I. világháborús hadisírok felújítására kiírt pályázat benyújtására  

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. 

 

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. 

 

 

12/2018. (I.30.) határozat 

 

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

nyújt be a városi temetőben lévő I. világháborús hadisírok felújítására a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum HIM-HF16 kódszámú felhívására. 

A megpályázott összeg hadisíronként 100.000 Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Fehér János Közhasznú Alapítvány I. Világháborús emlékmű felújítási pályázatának 

a jóváhagyó támogatására 

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. 

 

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. 

 

 

13/2018. (I.30.) határozat 

 

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

Fehér János Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatási Közalapítványhoz a Vecsés Hősök ligetében lévő 

első világháborús emlékmű és környezetének felújításra. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

értesítse a Fehér János Közhasznú Alapítványt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat „700 éves Vecsés” rendezvénysorozat Szervezőbizottságának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 1318-as az első ismert 

okleveles említése településünknek. Javaslat érkezett, hogy a rendezvénysorozat 

koordinálására, a városi és városrészi ünnepek megszervezésére egy bizottságot állítsunk fel.  

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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: 5 fős a szervezőbizottság, tagjai Tábori Ferenc alpolgármester, 

Czibolya Zoltán képviselő, Kis Tóth János BÁKK igazgató, Német Nemzetiségi Önkormányzat 

által delegált személy és Kortye Vilmos. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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14/2018. (I.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „700 éves Vecsés” 

rendezvénysorozat Szervezőbizottság tagjainak  

1. Tábori Ferenc alpolgármestert 

1. Czibolya Zoltán képviselőt 

2. Kis Tóth János BÁKK igazgatót 

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat által delegált személyt 

4. Kortye Vilmost 

 

választja meg. 

 

Határidő: azonnal; 

a érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetés tervezésére: a 2018. évi rendelettervezet összeállítása 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsési Angyal Nap” néven alakuló jótékonysági gyermekprogram 

névhasználatának engedélyezésére 

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

 

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

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

 

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

 

 

15/2018. (I.30.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a „Vecsési Angyal Nap” néven induló jótékonysági gyermekprogram 

elnevezésében használja Vecsés város nevét. 

 

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

értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Borbarát Egyesület által szervezett városi borverseny győztes borának 

díjazására 

Előterjesztő: Tábori Ferenc alpolgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

16/2018. (I.30.) határozat 

 

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

Önkormányzat – Vecsés Város Legjobb Bora feliratú - serleggel és oklevéllel 

jutalmazza a Városi Borversenyen – a versenyszabályzat szerint - legmagasabb 

pontszámot elért, a Vecsési Borbarátok Egyesületének tagja vagy vecsési lakos által 

versenyeztetett bort.  

 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy fedezetet biztosít 50 palack nyertes bor 

protokolláris célra történő megvásárlásához, palackonként 1000,- Ft-os összegben. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtására, továbbá előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és 2. pontban 

foglalt döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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: 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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

17/2018. (I.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat – 

Vecsés 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Szabó Attila képviselő: a szabadtéri színpaddal kapcsolatosan kérdezném, hogy van-e arra mód, 

hogy felújítsuk? A WC tragikus állapotban van és a padokat is fel kellene újítani. 

 

Szlahó Csaba polgármester: megvizsgáljuk ennek lehetőségét. 

 

Oláh László képviselő: van-e arra mód és lehetőség, hogy a Dózsa György úti rendelő 

bontásából származó anyagokból a rászorulók részesüljenek? 

 

Szlahó Csaba polgármester: a jószándék nyilván meg van bennünk, de nem mindig van erre 

lehetőség.   

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály: az árajánlatot nem ez alapján kértük, nyilván a 

tisztításért magasabb árat fognak kérni.  

 

Szabó Attila képviselő: igazság szerint ennek kevesebbe kellene kerülnie, hiszen a 

vállalkozónak nem kell a bányába kivinnie. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ez elég macerás lenne, géppel bontják az épületet, ha kézzel 

bontanák többe kerülne. 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs közérdekű bejelentés. 
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18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: február 26-27-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 

 


