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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 12/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. április 24-én (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, 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 Osztályvezető, 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt., Kecskeméti Róbert szakértő, 

Pável Béla szakértő, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, 

Hebeny Hedvig Vecsési Járási Hivatal osztályvezető  

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. 

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

Képviselő-testület határozatképes. Oláh László képviselő úr betegség miatt nem tud részt venni 

az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Levételre javaslom a következő napirendi pontot: 

 

Javaslat fedezet biztosítására a GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

76/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat fedezet biztosítására a GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Felvételre javaslom a következő napirendi pontot: 

 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

77/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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-testületépnek …/2018. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat kereskedelmi banki hitel felvételére vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 234/2017. (XI.28.) számú határozatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat „Egészséges Budapest Program” pályázaton való 

részvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

11. napirendi pont: 

Javaslat az I. világháborús hadisírok felújítására benyújtandó pályázat önrészének biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Balla Péter Népdalkör támogatására a kínai V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztiválra 

való kiutazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Jesoloi Nemzetközi Folklórnapokon szervezett programok költségeire 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

19. napirendi pont: 

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

eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti 2441. hrsz-ú ingatlan önkormányzat által 

történő megvásárlásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 2220 Vecsés, Achim A. u. 36. sz., 5151/2 hrsz.ú kivett 

orvosi rendelő megnevezésű ingatlan vételi kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére Vecsés, Dózsa György út 48. szám alatti 4919/1. 

hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

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

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségének elfogadását. 

 

 

78/2018. (IV.24.) 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületépnek …/2018. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 
5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat kereskedelmi banki hitel felvételére vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 234/2017. (XI.28.) számú határozatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat „Egészséges Budapest Program” pályázaton való 

részvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az I. világháborús hadisírok felújítására benyújtandó pályázat önrészének biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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13. napirendi pont: 

Javaslat a Balla Péter Népdalkör támogatására a kínai V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztiválra 

való kiutazás költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Jesoloi Nemzetközi Folklórnapokon szervezett programok költségeire 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

19. napirendi pont: 

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

eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti 2441. hrsz-ú ingatlan önkormányzat által 

történő megvásárlásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 2220 Vecsés, Achim A. u. 36. sz., 5151/2 hrsz.-ú kivett 

orvosi rendelő megnevezésű ingatlan vételi kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére Vecsés, Dózsa György út 48. szám alatti 4919/1. 

hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

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

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 

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

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Magyar Államkincstár 2018.04.16-án levélben értesített 

bennünket, hogy az un. KÖGYO árok burkolására beadott PM CSAPVIZGAZD pályázatunkat 

a nemzetgazdasági miniszter elutasította. Az indoklási részben főleg arra utalnak, hogy a 

Market Centrál vasúti aluljárónál két éve történt esővíz elöntés ”nem teljesen” lakossági 

csapadékvíz elvezetési probléma. Információink szerint, újabb hasonló célú pályázat kiírása 

várható nyáron. 2018. április 10-én projektzáró helyszíni ellenőrzést tartott a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium a KEHOP-5.2.9-16-2016-00011 számú „Épületenergetikai felújítások 

Vecsés Város intézményein a KEHOP-5.2.9-16 számú pályázati konstrukció keretében” című 

pályázattal kapcsolatban. Ez az Andrássy iskola és a Polgármesteri Hivatal energetikai 

felújítása. Az ellenőrzés teljeskörű és átfogó volt, így érintette a közbeszerzési 

dokumentumokat, a tervezés és a kivitelezés során keletkezett minden dokumentumot, a 

nyilvánosság biztosításának elemeit, valamint a pályázat elszámolásához kapcsolódó pénzügyi, 

számviteli dokumentumokat is. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így hiánypótlást 

sem írtak ki. Ezt követően hamarosan várható a pályázat lezárása, melyet 5 éves fenntartási 

időszak követ. 2018. április 12-én a Magyar Államkincstár megbízottjai záró után-követéses 

ellenőrzést tartott a KMOP-2.1.1/B-09-2009-0037 számú, nálunk csak 5 utca (Tó utca, Magyar 

utca, József A. utca, Lévai utca, Klapka utca) pályázat néven emlegetett pályázatnál. Ez az után-

követési ellenőrzés az 5 éves fenntartási időszak lejárta miatt történt. Az ellenőrzés során 

mindent rendben találtak, így a pályázat véglegesen lezárult. A DPMV irányítástechnikai és 

diszpécserközpont építésénél a pinceszint földkitermelése után az alapozási munkákat végzi a 

kivitelező. Támfal készült a hátsó szomszédos ingatlan felől. A Damjanich utcai új bölcsőde 

alapkő letétele ünnepélyes keretek között 2018. március 26-án megtörtént. Az alapkövet Dr. 

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szabó István a Pest megyei közgyűlés elnöke, a kivitelező 

ügyvezetői, a bölcsőde vezetője és jómagam raktuk le. Az alapozási munkák a végéhez 

közelítenek, nem várt módon a talajvíz igen magasan megjelent és ez nehezítette a munkát. A 

munkálatok megkezdése előtt a területről egy használaton kívüli üzemanyagtartályt kellett 

kiemelni és elszállíttatni. A Róder I. és a Kereszt utcák felújítási munkáinál a DPMV 

munkatársai a lakossági bekötő vízvezeték cseréjét végezték a múlt héten, hamarosan befejezik 

ezt a munkát. Közben szintezést végeztek és elkezdődött a szegélykövek lerakása a Kereszt 

utcában. A vállalási határidő előteljesítési lehetőséggel 2018. június vége. Március 28-án 

tárgyalásokat folytattunk a Bádiprodukt Kft-vel az Önkormányzatnak átadandó területről. 

Április 6-án egyeztetést folytattunk a Dózsa György úti vasúti átjáró térségének 

forgalomtechnikai felülvizsgálata tárgyában. Az anyagot tanulmányozás és javaslattétel 

céljából kiküldtük a képviselőknek. A végleges döntés előtt a tervező és a Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője, Geiger Gizella május 3-án egyeztet a közútkezelővel. Április 8-án 

országgyűlési képviselő-választás volt, Pest megye 07. számú egyéni választókerületében dr. 

Szűcs Lajos, a FIDESZ-KDNP képviselője kapta a legtöbb szavazatot. Április 11-én második 

alkalommal egyeztettünk az intézmények vezetőivel és a Konyha vezetőjével az ételek 

minőségéről. Április 12-én tájékoztatott minket a CPI Group képviselője, hogy a területükön 

egy új, 12.500 m2 nagyságú csarnok építését kezdik meg hamarosan. Április 17-én MÁV 

bejárás volt. A téma a kis állomás és nagy állomás környékének tereprendezése volt, hogyan 

lehetne szebbé tenni. Szintén ezen a napon kuratóriumi ülést tartottunk a vecsési elismerő címek 

és helyi kitüntetések odaítélése tekintetében. A mai napon kerül sor ünnepélyes keret között dr. 
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Szűcs Lajos mandátumának átadására 17.30-kor. Mindenkit várunk szeretettel.  Szavazásra 

teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

79/2018. (IV.24.) 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. 

 

 

80/2018. (IV.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a rendelet-tervezet 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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletét Vecsés 
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Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Évek óta ugyanazon az 

összegen jutalmazzuk a kitüntetteket. Az előterjesztésben emelést javaslunk. 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. 

 

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: a Vecsés Díszpolgára díj 600 ezer forintról, 1 millió forintra, a Pro 

Urbe díj 400 ezer forintról 600 ezer forintra, az Elismerő Oklevél díj 250 ezer forintról 350 ezer 

forintra változna. A posztumusznál nincsen pénz. Az ágazatinál a Vecsésért Életműdíj 300 ezer 

forintról 400 ezer forintra, az Elismerő Oklevél díj 200 ezer forintról 300 ezer forintra és a 

Köszönő Oklevél 150 ezer forintról 250 ezer forintra emelkedett. Szavazásra teszem fel a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletét az 

elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

81/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

címek, helyi kitüntetések megemelt összegére bruttó 3 millió forint összeget biztosít 
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az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati 

rendelet 3.1. melléklet 6.1.1.2.1.1. sora terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2018. évi költségvetés 

módosításának elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé beterjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

rendelet módosítására: 2018. I. félévi rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Sport Érdemérem 100 ezer forintról 250 ezer forintra, Az Év 

Fiatal Sportolója eddig oklevélben és tárgyjutalomban részesült, most 150 ezer forint díjazás 

került be, a Vecsés Sportjáért Érdemérem pedig maradt 100 ezer forint. Szavazásra teszem fel 

a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletét a sport 

területén adományozható kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

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

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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Dudás Lajos urat, van-e kiegészíteni valója. 

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: köszönöm, nincs. 

 

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

 

 

82/2018. (IV.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolóját 

 

14.632.812.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

                                582.313.000,- Ft saját tőkével 

        19.5645.000,- Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

DPMV Zrt. értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat kereskedelmi banki hitel felvételére vonatkozó eljárás megindítására 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az önkormányzat könyvvizsgálóival ma egyeztettem, akik azt a 

javaslatot tették, hogy az elmúlt évi tapasztalatok alapján, amikor közbeszerzési eljárást 

folytattunk le, nem feltétlen fontos kiírni ajánlattételi dokumentációval a kereskedelmi hitel 

beszerzést, viszont mindenképpen kell legalább 3 árajánlatot bekérnünk. A paramétereket 

ugyanúgy adjuk meg, mint a korábbi években, az összes paraméter függvényében döntsön majd 

az önkormányzat az ajánlatokról.  
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

 

83/2018. (IV.24.) határozat 

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

kereskedelmi banki hitel felvételére vonatkozóan önkormányzati célú beruházások 

megvalósításához az alábbi pénzintézetektől: 

 

a.) OTP Bank NYRT. 

b.) Takarékbank 

c.) Unicredit 

d.) MKB Bank 

 

2. A hitel célja: Vecsés Város Önkormányzata alábbi fejlesztési céljainak finanszírozása: 

 

Fejlesztési cél:      Összeg: 

1. Elkerülő út építése a 0181 hrsz-ú    

önkormányzati tulajdonú út (Almáskert út)   

és a 4602 jelű állami tulajdonban lévő    

országos közút között 

500 millió forint 

 

2. Kerékpárút építése Vecsés-Gyál és Vecsés-   

Budapest között        

100 millió forint 

 

3. Alapellátási Központ és Mentőállomás    

építése        

300 millió forint 

 

4. Ingatlanvásárlás      

100 millió forint 

A hitel összege: 1.000.000.000 HUF. 

A hitel futamideje: 15 év  

 

A hitel türelmi ideje: 2021. december 30 -ig 

 

A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2021. december 30-ig 

 

Az igénybe vett hitel díja:  

Az igénybe vett hitel kamatfelárának mértéke a 3 havi BUBOR-hoz kötötten kerül 

meghatározásra. 

 

A beérkezett ajánlatokról az összes paraméter függvényében dönt az Önkormányzat. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon az ajánlatok bekéréséről. 

 

Határidő: az ajánlatok bekérésére: döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 234/2017. (XI.28.) számú határozatának módosítására 

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. 

 

 

84/2018. (IV.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 243/2017. 

(XI.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

• a műsorkészítés és műsorszolgáltatás havi díja 2018. január 1-jétől: 700.000,- 

Ft+ÁFA/hó 

 

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

módosításáról. 

 

Határidő: azonnal;  

a műsorszolgáltatói szerződés módosítására: 2018. április 27. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat „Egészséges Budapest Program” pályázaton való 

részvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 igazgató-főorvos úr által elmondott módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

szintén a módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: igazgató-főorvos úr módosító javaslata, hogy az OCT és az 

osteodenzitometer működési költségeire is vállaljon kötelezettséget a Képviselő-testület. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított 1. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

85/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

Egészségügyi Szolgálat „Egészséges Budapest Program” pályázaton való 

elindulásához. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázathoz szükséges 25 millió Ft önrészt az 

alábbiak szerint biztosítja az intézmény részére: 

 

a) 12,5 millió Ft összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(III.01.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet 6.1.1.2.1.1. sora terhére. 

 

b) 12,5 millió Ft összegre a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal, hogy 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. évtől a 

mammographia, az OCT és az osteodenzitometer működési költségeit – a NEAK 

befogadásáig – évi bruttó 5 millió Ft összegig biztosítja. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról és Képviselő-testület elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2018. április 30.; 

a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet 2018. I. félévi 

módosítása, és 2019. évi költségvetés összeállítása; 

működési költségvetés biztosítására: 2019. évi költségvetés összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

86/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

Egészségügyi Szolgálat részére 3 millió Ft + ÁFA összeget biztosít az „Egészséges 

Budapest Program” pályázatának összeállítására. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében bruttó 

3.810.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet 6.1.1.2.1.1. sora terhére. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról és Képviselő-testület elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet 2018. I. félévi 

módosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos: köszönjük szépen a 

támogatást! 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

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. 

 

Szabó Attila képviselő: a Gazdasági Bizottság ülésén nemmel szavaztam, nem tudom támogatni 

az előterjesztést. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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87/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató által kiírt, „Az európai 

kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető zsidó 

sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, 

védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, 

különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása 

fejlesztésének elősegítésére” című felhívásra pályázatot nyújt be a vecsési zsidó 

temető (Vecsés belterület, hrsz. 364/1) felújítására. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zsidó temető 

felújítására benyújtott pályázat keretében 10 éven át vállalja a temető fenntartását és 

gondozását. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pontban 

foglalt döntés végrehajtásáról. 

 

 Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 31.; 

 a zsidó temető fenntartási kötelezettségére: a pályázat támogatása esetén a pályázat 

lezárásától számított 10 évig folyamatosan 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az I. világháborús hadisírok felújítására benyújtandó pályázat önrészének biztosítására 

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. 

 

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

 

 

88/2018. (IV.24.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12/2018. 

(I.30.) határozatban jóváhagyott, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum HIM-HF16 kódszámú felhívására benyújtandó pályázathoz bruttó 

370.000,- Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 3.2 mellékletének 1.1.4.1. során, az általános tartalék 

terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet 2018. I. félévi 

módosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. január-március hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

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. 

 

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

 

 

89/2018. (IV.24.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2018. január-március hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Balla Péter Népdalkör támogatására a kínai V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztiválra 

való kiutazás költségeire 

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 600 ezer forintos támogatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Oktatási Bizottság által javasolt 

támogatási összeg elfogadását. 
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90/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

Népdalkör részére 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint összegű támogatást nyújt az 

V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztiválra való kiutazás költségeire az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.2. sz. melléklet 

1.1.4.1.1. általános tartalékalap sora terhére. 

 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészíttetéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a Balla Péter Népdalkör értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

rendeletmódosításra: 2018. I. félévet követően 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a Jesoloi Nemzetközi Folklórnapokon szervezett programok költségeire 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és saját keretéből 100 ezer forint támogatási összeged javasol elfogadásra a Képviselő-

testületnek, és kéri a Képviselő-testületet a támogatási összeget, ha van lehetősége egészítse ki.  

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy 100 ezer forinttal támogassuk az alapítványt. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

91/2018. (IV.24.) határozat 

 

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

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű támogatást nyújt, a Jesoloi 

Nemzetközi Folklór napokon való részvétel (utazás, szállás, étkezés, programok) 

költségeire. 

 



19 

 

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

bontásban biztosítja: 

• 100.000,- Ft -ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7.1. sz. 

melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére, 

• 100.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3.2. sz. 

melléklet 1.1.4.1.1. általános tartalékalap sora terhére. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészíttetéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal;  

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül; 

rendeletmódosításra: 2018. I. félévet követően 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A támogatás célja többek 

között az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulása. Belterületi utak, járdák felújítása. A belterületi utak műszaki állapotát 

megvizsgálva az Eötvös utca vasút felőli szakaszának felújítására javasoljuk benyújtani a 

pályázatot. A becsült bekerülési költség összességében 76 millió forint, melyből 30 millió forint 

a pályázatban elszámolható összeg. 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. 

 

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

 

 

92/2018. (IV.24.) határozat 

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

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázati felhíváson és támogatja a Vecsés, Eötvös utca (hrsz.: 2356.) felújítási 

munkálatainak megvalósulását  
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2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 59 926 906,- Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét (29.963.453,- Ft-ot) a 2018. évi 

költségvetésének 3.1. melléklet 6.1.1.2.1.1. sora terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról és Képviselő-testület elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: elektronikusan 2018. május 02.; 

    postai úton május 03. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szabó Attila képviselő: a Fő úti ruhagyűjtő konténereknél kaotikus állapotok vannak és ez 

rendszeres.  

 

Szlahó Csaba polgármester: teljesen jogos az észrevétel, utána fogunk nézni, kinek a területén 

vannak a konténerek. 

 

Saska Istvánné képviselő: a Zrínyi utca 72. szám előtt van egy üzemen kívüli közkút, aminek 

már egy mentőautó is neki tolatott. Többször kérte a lakosság, hogy szedjék ki, semmi nem 

történt. A kis állomásnál a Nyafi Büfé miatt is sok lakossági megkeresés van. A lakóparkban a 

vízelvezető árkok tele vannak falevelekkel. A lakótelepi üzletsornál a parkoló résznél vastagon 

áll a szemét. 

 

Várszegi Csaba képviselő: a Rákóczi utcában be van szakadva az aszfalt. 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs. 

 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági ülések és Képviselő-testületi ülés időpontja 

május 28-29. 

 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


