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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 15/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. április 26-án (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Saska Istvánné, 

Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző  

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 

a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 

Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. Napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című 2018. évi pályázaton történő indulásra (Kinizsi utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

 

115/2018. (IV.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című 2018. évi pályázaton történő indulásra (Kinizsi utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című 2018. évi pályázaton történő indulásra (Kinizsi utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiosztásra került. A pályázat keretében 

szeretnénk felújítani a Kinizsi utca mindkét szakaszát. A pályázat becsült összege bruttó 

128 544 110 Ft, melyből a 30% önerő összege 38 563 233 Ft. A pályázók várható nagyszámú 

jelentkezése miatt célszerű a pályázatot mielőbb benyújtani, ezért volt szükséges a rendkívüli 

Képviselő-testületi ülés összehívása. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

 

116/2018. (IV.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 

PM_ONKORMUT_2018. számú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat benyújtásához a „A 

vecsési Kinizsi utca felújítása” című projekt (hrsz: 5021 és 4489) megvalósítása 

érdekében.  

2. A Képviselő-testület a projekt teljes bekerülési összegét bruttó 128 544 110 Ft 

összegben állapítja meg, amelyből a 30%-os önrész bruttó 38 563 233 Ft. 

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

foglalt döntés megvalósítása érdekében bruttó 38 563 233 önerő összegét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert gondoskodjon a pályázat határidőben 

történő benyújtásáról. 

 Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 Határidő:  azonnal,  

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


