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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 16/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. május 29-én (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, Tóth 

Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Elekes Mária belsőellenőr, Harazin István Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, dr. Szarvas Tibor 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési Járási 

Hivatal osztályvezető  

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki jelen van, 

így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: 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 …/2018. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) elfogadására, valamint 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

…/2018. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…..) önkormányzati rendelete 

megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződés 

hosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között, 

könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6118 hrsz. és 6126 hrsz. beruházási helyszínre vonatkozó, a REGIOLAND 

Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés előzetes jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajvédelmi intézkedési terve 

véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Vagyonkezelési szerződés 

jóváhagyására és ezzel egyidejűleg a Megállapodás működtetési jog átadásáról szóló 

dokumentum megszüntetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Monori Tankerületi Központ között kötött 

Vagyonkezelési szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel kötött Közreműködési Megállapodás 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a szociálisan rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetésének biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2018. évi közterület használati díjának megállapítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

27. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadására  

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

29. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

30. napirendi pont: 

Kérdés 

 

31. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

32. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

33. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés, Gyáli-patak melletti futópálya és közvilágításának kiépítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

34. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 31/A szám alatti (hrsz. 2274) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jog gyakorlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

35. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Ady E. u. 26. szám alatti (hrsz. 839/A/1) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jog gyakorlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségének 

elfogadását. 

 

117/2018. (V.29.) 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 …/2018. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) elfogadására, valamint 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

…/2018. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…..) önkormányzati rendelete 

megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződés 

hosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között, 

könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6118 hrsz. és 6126 hrsz. beruházási helyszínre vonatkozó, a REGIOLAND 

Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés előzetes jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajvédelmi intézkedési terve 

véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Vagyonkezelési szerződés 

jóváhagyására és ezzel egyidejűleg a Megállapodás működtetési jog átadásáról szóló 

dokumentum megszüntetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Monori Tankerületi Központ között kötött 

Vagyonkezelési szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel kötött Közreműködési Megállapodás 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a szociálisan rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetésének biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2018. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

27. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadására  

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

29. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

30. napirendi pont: 

Kérdés 
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31. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

32. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülés: 

33. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés, Gyáli-patak melletti futópálya és közvilágításának kiépítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

34. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 31/A szám alatti (hrsz. 2274) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jog gyakorlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

35. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Ady E. u. 26. szám alatti (hrsz. 839/A/1) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jog gyakorlására 

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: elsődlegesen egy pályázatról szeretnék tájékoztatást adni. Az év 

elején a Grassalkovich Iskola tornacsarnoka tetőszerkezetének felújítására beadott pályázatunk 

nyert. A beruházást a Magyar Kézilabda Szövetség fogja lebonyolítani. Beruházásaink közül a 

DPMV irányítástechnikai és diszpécserközpont építésénél a pinceszint elkészült a 

födémszerkezettel együtt, a földszinti részen a szerkezetépítés folyik. A Damjanich utcai új 

bölcsődénél is az alapozást követően már a szerkezetépítés mellett a főfalakat készítik, lassan 

eljutnak a födém szintig.  A szakági tervezőkkel az egyeztetés folyamatos, annak érdekében, 

hogy a tervezői elképzelés és a gyakorlati megvalósítás összhangban legyen. A Mentőállomás 

és Alapellátási Központ beruházásnál a Vállalkozási szerződést aláírtuk, a munkákat is 

megkezdték. A sávalapok kiásása közben 1,6 m mélységben megjelent a talajvíz, amit csak 

növeltek a záporok és esőzések. A betonozást így időzítetten és speciálisan kellett megoldani, 

de sikeresen végrehajtotta a kivitelező. Most a beton alaptest készítését végzik. Itt is kihívtuk a 

statikus tervezető az eddigi munkák ellenőrzése végett, amit írásban jóváhagyott. A Róder I. és 

a Kereszt utcák felújításánál a Kereszt utca gyakorlatilag kész, a gépkocsi forgalom is haladhat 

rajta. A Róder Imre utcánál a múlt hét közepén a CKT beton alapréteg után az aszfalt is rákerült. 

A csapadékvíz elvezetést fogják csinálni, a tervek szerint a megjelölt határidő előtt, június 

végére kész lesznek a munkákkal. Kiválasztásra került az elektromos töltőállomás kivitelezője 

is, a Cifra csárdánál a kiépítés júniusban megtörténik. A Központi Konyha külső légtisztító 

berendezése is telepítésre került. Elkészült a temető kerítése is a két nagykapu között. Az 

események között szeretném kiemelni, hogy a felnőtt kézilabda csapatunk megnyerte NB I 
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nyugati csoportját, ezzel a következő idényben az I. osztályban fognak szerepelni. Gratulálunk 

nekik! Május 4-én volt a Petőfi iskola gimnáziumi tanulóinak ballagása és a következő hétfőn, 

május 7-én megkezdődött az érettségi vizsga. Május 5-én sok gyerekkel, jó időben lezajlott a 

Lóti-futi. Május 8-án helyszíni bejárást tartott a Nemzeti Sportközpontok munkatársa a 

Kézilabdacsarnok ügyében, elsősorban a műszaki adatlap összeállítása miatt. Az 

adatszolgáltatás az önkormányzat részéről megtörtént, folyamatban van a terület átminősítése, 

majd a telekmegosztás. Május 8-án volt a Baranyai per újabb tárgyalása, ahol minden érintett 

részéről aláírásra került a testület által az áprilisi ülésen elfogadott Egyezségi megállapodás. A 

kártalanítás összege, 18 millió forint átutalásra került, a telekrész birtokba adására a héten kerül 

sor. Május 12-én munkatársaimmal játszottunk az Önkormányzatok focikupáján. Szintén május 

12-én a Szent Kereszt templom esti miséjén emlékeztünk meg azokról a vecsési családokról, 

akiket 1946. májusában igazságtalanul megfosztottak otthonuktól és Németországba 

kitelepítettek. Május 18-án tárgyalásokat folytattam Zahorecz Sándor monori rendőrkapitány 

úrral. Május 23-án Jegyző asszonnyal részt vettünk a DPMV Zrt. közgyűlésén, ahol új elnökségi 

tagot választottunk, Horváth Attila személyében. Május 25-én egyeztettünk a Göci tervezőjével 

a területen létesülő Sport és Szabadidő Centrum terveiről. Ezek alapján elkészíti a tervező a 

látványterveket. Május 26-27-én megrendezésre került a VI. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 

27-én tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tájházért Közalapítvány a Tájház 

hetedik születésnapját. Május 28-án részt vettem Érden a Hulladékgazdálkodási Társulás 

Felügyelő Bizottsági és társulási ülésén. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

118/2018. (V.29.) 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. 

 

119/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról  

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 megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi 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: már a költségvetéskor láttuk, hogy nem lesz annyi szabad 

pénzmaradványunk, amennyi megszokott. A beruházásokat visszavettük, a felhalmozási oldalt 

ilyenkor mindig lecsökkentjük és a kiadások csökkentésével kezdjük. A bevételt próbáljuk 

megemelni, például ingatlan értékesítéssel. A költségvetés minden más egyéb soráról is 

visszavettünk, a városüzemeltetési feladatoknál, az egyesületek és civil szervezet 

támogatásánál. Minden sort visszatöltöttünk és az útépítésre és a rendezvényekre is 

biztosítottunk keretet. Ami jelentős terhet rótt a 2018. évi költségvetésünkre, illetve a 2017. évi 

zárszámadásunkra az a két nagy új intézménynek az építési költsége. A könyvvizsgáló 

elfogadásra javasolja a zárszámadást. A Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy jól 

gazdálkodott a város. Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásáról. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) elfogadására, valamint 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

…/2018. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

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.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi 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. 

 

 

120/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján jelen határozat 

mellékletét képező tartalommal Vecsés Város Településképi Arculati Kézikönyvét 

elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 43/B. § előírásainak megfelelően gondoskodjon a jóváhagyott 

Településképi Arculati Kézikönyv közzétételéről és megküldéséről az érintett 

államigazgatási szervek, valamint a Lechner Tudásközpont részére. 

 

Határidő: azonnal; 

a TAK megküldésére a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét a 

településkép védelméről. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

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.  

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi 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 rendelet elfogadását. 

 

 

9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét Vecsés 

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

módosításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…..) önkormányzati rendelete 

megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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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. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

121/2018. (V.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Trk.) településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Vecsés Város 

Településszerkezeti terve módosításáról – az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 94/2016. (IV.26.) határozatával elfogadott 

Vecsés Város Településszerkezeti Tervének 

a) „Településszerkezeti tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 1-5. számú 

mellékletei és az ehhez tartozó jelmagyarázat szerint, 

b) „Védelmi és korlátozási tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 6. számú 

melléklete szerint, 

c) „Vecsés Város Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen határozat 

7. számú melléklete szerint. 

 

2. Jelen határozat mellékletei az elfogadásukat követő 30. napon lépnek hatályba, kivéve a 

határozat 4. számú mellékletét, ami csak az érintett területre vonatkozó térségi 

területfelhasználási engedély jogerőre emelkedésének napján lép hatályba. 

 

3. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási terveket, 

a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a módosított 

Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 15 

napon belül Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot 

tájékoztassa és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban részt 

vevő összes államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (3) és (4) bekezdése szerint. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 10/2018. (V.31.) 

önkormányzati rendeletét Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. 

(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A Gazdasági Bizottság 

elnöke Oroszi Gábort javasolja bizottsági tagnak. Felkérem a jelenlévő Oroszi Gábort, 

mutatkozzon be.  

 

Oroszi Gábor külsős bizottsági tag jelölt: 42 éve születtem, azóta is Vecsésen élek. Az Eötvös 

Lóránd Gépészeti Szakközépiskolában végeztem. 25 éve működő kisvállalkozásomat viszem 

itt Vecsésen. Három gyermek édesapja vagyok. Igyekszem megfelelni a feladatoknak. 

 

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 Oroszi Gábor bizottsági tagságát a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

122/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

testület Gazdasági Bizottságának nem képviselő tagjává 2018. június 1-jén kezdődő 

hatállyal a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára Oroszi Gábort választja 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az esküokmány 

elkészíttetéséről, valamint a megválasztott bizottsági tag értesítéséről. 

 

Határidő: azonnal; a határozathozatal napján 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem Oroszi Gábort, álljon fel az eskütételhez. Felolvasom az 

esküszöveget, ismételje utánam. 

„Én, Oroszi Gábor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Vecsés Város fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk a tisztséghez és jó munkát kívánunk! 

 

8. napirendi pont: 

Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

123/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 2017. 

évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

124/2018. (V.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Vecsési 

Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. december 31-i saját tőkéje negatív. Annak 

érdekében, hogy a vállalkozás folytatásának elve biztosítva legyen, a Kft-nek további 

pénzügyi forrásokra lehet szüksége. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 

képező levelet az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

125/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját 

 

 204.920.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 -  6.513.000,- Ft saját tőkével 

- 97.323.000,- Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy a veszteséget 5 évre elhatárolja 2022-ig. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 

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.  

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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: kérdezem az igazgató-főorvos urat, van-e kiegészíteni valója? 

 

dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos: köszönjük szépen az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal segítségét a VEMED Kft. működéséhez. 

 

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

 

 

126/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját 

 

34.254.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 19.004.000,- Ft saját tőkével 

   4.727.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 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.  

 

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. 

 

 

127/2018. (V.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Gasztro Kft. 2017. évi 

mérlegbeszámolóját 

 3.688.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 3.021.000,- Ft saját tőkével 

                  14.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Gasztro Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 

napon belül  

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának 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.  

 

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. 

 

 

128/2018. (V.29.) határozat 

 

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

Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját 

 

45.487 eFt mérleg-főösszeggel 

                                   40.803 eFt saját tőkével 

                   6.763 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződés 

hosszabbítására 

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. 

 

 

130/2018. (V.29.) határozat 

 

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

Önkormányzat és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között fennálló megbízási szerződést 

2018. június 1-jén kezdődő hatállyal akként módosítja, miszerint a megállapodás 

tárgya az Önkormányzat 2018-2022. évekre vonatkozó éves beszámolóinak 

könyvvizsgálata azzal, hogy a megbízási szerződés az Önkormányzat 2022. december 

31. napjával végződő évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de 

legkésőbb 2023. május 31. napjáig szól.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálatra 

vonatkozó megbízási szerződés módosításáról, jelen határozat 1. pontjában foglalt 

feltételekkel.   

 

Határidő: azonnal; 

az új megbízási szerződés megkötésére: 2018. május 31.; 

értesítésre: 2018. május 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között, 

könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés 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. 

 

 

129/2018. (V.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:130 § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. könyvvizsgálója 

a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (1212 Budapest, Martinász utca 22/1; 

Cégjegyzékszám: 01-09-187464) az alábbi feltételekkel: 

 

- a jogviszony kezdő napja: 2018. július 01.; 

- a jogviszony határozott időre szól: 2022. június.30.  

- a könyvvizsgálatot természetes személyként Csabai Gergely látja el 

(nyilvántartási száma: 006216) 

- a megbízási díj: 320.000 Ft + Áfa/év 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt feltételekkel 

a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-vel a könyvvizsgálói szerződést hosszabbítsa meg. 

 



21 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

az 1. és 2. pontban foglalt döntésről értesítse a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt 

Non-profit Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős az ügyvezető értesítésére: Szlahó Csaba polgármester 

Felelős a szerződés meghosszabbítására: Harazin István ügyvezető 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6118 hrsz. és 6126 hrsz. beruházási helyszínre vonatkozó, a REGIOLAND 

Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés előzetes 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: a cég szeretne egy csarnokot építeni a 0-ás bekötő út mellett Vecsés 

és Gyál között.   

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: első ütemben 8500 m2 csarnokot építhetnek, legfeljebb 24 

munkahellyel. További építés és munkahelybővítéshez szükséges lesz nekik a víz- és 

szennyvízcsatorna kiépítése. Abban az esetben is szükséges a közműhálózat kiépítése, ha lejár 

a vízügyi hatósági engedélye vagy nem újítják meg valamilyen oknál fogva. Ha külső vagy más 

beruházó kiépíti a területen és átmegy az ő területén, akkor köteles rá csatlakozni. Mindazokat 

a feltételeket beletettük a településrendezési szerződésbe, amit a februári ülésen a Gazdasági 

Bizottság, illetve a Képviselő-testület megfogalmazott. 

 

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

 

 

131/2018. (V.29.) határozat 

 

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

REGIOLAND Ingatlanhasznosító Kft. (1119 Budapest, Nándorfehérvári út 23-25.) és 

az Önkormányzat között kötendő településrendezési szerződést jelen határozat 

mellékletében foglalt tervezet szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési szerződést az 

Önkormányzat nevében az 1. pont szerinti beruházóval kösse meg.  

 

Határidő: azonnal; 
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szerződéskötésre a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajvédelmi intézkedési terve 

véleményezésére 

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 nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottsági ülésen volt egy kis félreértés a törvényi 

hivatkozásokkal kapcsolatosan.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a 71-es szabványt nem alkalmazzák, nem az alapján számoltak. 

A Légügyi Hatóság engedélyével egy német szabványt alkalmaznak. A számítási mód miatt 

írta le a szakértő az intézkedési tervben ezt a 71-es szabványt. Június 14-én lakossági fórumot 

tartanak, ahol ezt az intézkedési tervet bemutatják.  

 

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

 

 

132/2018. (V.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajvédelmi intézkedési terve tervezetét az abban 

foglaltak szerint tudomásul veszi és  

a) nem emel kifogást a zajvédelmi intézkedési tervnek a jelen tervezet szerinti 

véglegesítése ellen,  

b) tájékoztatja Budapest Airport Zrt-t, hogy nem tervezi a hatályos 

településrendezési eszközeiben előirányzott területhasználat módosítását, ennek 

figyelembe vételét kéri.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Airport Zrt-t 

tájékoztassa a döntésről.  

 

Határidő: azonnal; 
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a BA Zrt. tájékoztatására: 2018. május 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Vagyonkezelési szerződés 

jóváhagyására és ezzel egyidejűleg a Megállapodás működtetési jog átadásáról szóló 

dokumentum megszüntetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést. 

 

Frühwirthné Halász Melinda elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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. 

 

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. 

 

 

133/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Vagyonkezelési szerződést a határozat 

mellékletét képező tartalommal 2018. július 1-jén kezdődő hatállyal jóváhagyja, és 

ezzel egyidejűleg a közöttük 2014. június 30. napján kelt és a 2016. december 16-án 

módosított működtetési jog átadásáról szóló megállapodást közös megegyezéssel 

megszüntetik.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban hivatkozott Vagyonkezelési szerződést az Önkormányzat nevében 

és képviseletében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

az NNÖK és a további érintettek értesítésére: 2018. május 31. 

a Vagyonkezelési szerződés aláírására: 2018. május 31. 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és a Monori Tankerületi Központ között kötött 

Vagyonkezelési szerződés 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. 

 

 

134/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat és a Monori Tankerületi Központ között 2016. december 16. napján 

létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal, 2018. június 1-jén kezdődő hatállyal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyonkezelési 

szerződés módosításáról, jelen határozat 1. pontjában foglalt feltételekkel.   

 

Határidő: azonnal; 

módosító megállapodás megkötésére: 2018. június 1.; 

értesítésre: 2018. május 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel kötött Közreműködési Megállapodás 

módosítására 

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 „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

135/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

Református Egyházközséggel 2014. június 1-jén aláírt Közreműködési Megállapodás 

módosítását, a jelen határozat mellékletét képező Közreműködési Megállapodás 

módosítása (1. számú módosítás) szerinti tartalommal 2018. szeptember 1-jén kezdődő 

hatállyal jóváhagyja.  

 

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

Intézmények Központi Konyhája Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatát 960 

e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg az irányító szervi (önkormányzati) támogatást 

960 e forinttal megemeli, melynek fedezete az Önkormányzat 2018. évi 

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

1.1.4.1.1. Általános tartalék sora terhére biztosított.  

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban részletezett, módosított Közreműködési Megállapodást az 

Önkormányzat nevében és képviseletében írja alá. 

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal;  

a Közreműködési Megállapodás módosítására: 2018. június 15.  

a rendelet módosítására: II. negyedévi rendelet módosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 

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. 

 

Frühwirthné Halász Melinda elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásához egyetértési jogát adja. 

 

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

 

 

136/2018. (V.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az önkormányzati 

fenntartású óvodák minden csoportjánál - szükség esetén - a maximális létszámtól 

való eltérést a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan. 

 

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

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására 

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.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a május 25-től érvényes új európai uniós előírások alapján a 

Polgármesteri Hivatalban is megkezdtük az előkészületeket, azonban a hivatalban nem 

rendelkezik senki olyan képzettséggel és gyakorlattal, melynek segítségével a GDPR  
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megfelelőségének felmérését és a megfeleléshez szükséges intézkedések teljeskörű és részletes 

dokumentálását el tudnánk végezni. Több kollégát is elküldtünk tanfolyamra, de szükséges 

lenne egy adatvédelmi felelős tisztséget ellátó személy foglalkoztatása, akivel megbízási 

szerződést kötnénk. A GDPR megfelelésre való felkészülés támogatása és az adatvédelmi 

tisztviselő szolgáltatás nyújtására 2 árajánlat érkezett. A kedvezőbb ajánlatot adó cég 2,5 millió 

Ft + ÁFA összegért vállalná, illetve az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatást 250 ezer Ft + 

ÁFA/hó összegért. Az ajánlat csak a hivatalra vonatkozik.  

  

Szlahó Csaba polgármester: mi van, ha a testület azt mondja, hogy nem biztosít rá pénzt? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ezt előbb-utóbb meg kell csináljuk.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

137/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azt a javaslatot, hogy a 

Polgármesteri Hivatal GDPR megfelelőségének felméréséhez és az adatvédelmi felelős 

tisztség ellátására fedezetet biztosítson, nem támogatta. 

 

 

Határidő: azonnal, 

értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(3 igen szavazat, 2 nem szavazat, 6 tartózkodás) 

 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a szociálisan rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetésének biztosítására 

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. 

 

 

138/2018. (V.29.) határozat 

 

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

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 
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meghatározott kötelezően biztosítandó étkezésben részesítendő gyermekeken túl - 

2018. június 18-tól augusztus 17-ig – 45 napon keresztül, azon gyermekek számára 

biztosítja a déli meleg főétkezést, akik szociálisan rászorultak és a család- és 

gyermekjóléti szolgálat és központtól igényelték a nyári szünidei étkeztetést. A 

gyermekek névsoráról a Szociális Bizottság dönt. 

 

2. A Képviselő-testület a 2018. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges fedezetet, 

bruttó 3.500 e Ft összeget az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának 16. sz. 

melléklet I/41. sor „Nyári szociális gyermekétkeztetés” előirányzaton biztosítja.  

 

Határidő: azonnal, 

értesítésére: 2018. június 5. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

139/2018. (V.29.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot és ezzel egyidejűleg visszavonja 

a 9/2016. (I.26.) számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal, 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

 

 

140/2018. (V.29.) határozat 

 

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

Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelékét képező, 2018. évre vonatkozó módosított 

Közbeszerzési tervet. 

 

Határidő: azonnal, 

a terv módosítására és közzétételére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2018. évi közterület használati díjának megállapítására 

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. 

 

 

141/2018. (V.29.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2018. évi 

búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete által 

bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2 200 000 Ft összegben, a kauciót 300 000 Ft 

összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:  1 000 Ft/m/nap 

Büfé területének díja: 1 000 Ft/m2/nap 

Büfékocsi díja:           10 000 Ft/nap 

Parkoló díja:  1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi: 1 000 Ft/nap 

tehergépkocsi:  2 000 Ft/nap   
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Aki a búcsú napján előre 2 napra befizeti a közterület-használati díjat 20%, aki előre 

3 napra 30% kedvezményt kap. Ezen felül esőnapi kedvezmény nincs. 

 

2.  Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület-használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 

megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: annyi változott a korábbi pályázati kiíráshoz, hogy ha 30 nap 

után nincs jelentkező, akkor külön testületi döntés nélkül újra kiírhatja a Vagyongazdálkodási 

Osztály értékesítésre.  

 

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

 

 

142/2018. (V.29.) határozat 

 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Széchenyi út 46/A. szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi 

számon nyilvántartott, 102,33 m² társasházi lakásingatlant folyamatos pályázat útján 

értékesíti a határozat mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak 

megfelelően bruttó 35.000.000.- Ft áron. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 

az Önkormányzat weblapján történő közzétételéről, illetve a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való meghirdetéséről. 
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3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága az 

ajánlatok felbontásától számított legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett 

pályázóra.  

 

Határidő: azonnal; 

a hirdetmény közzétételére: a döntést követő 5 napon belül; 

javaslattételre: az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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 beszámoló elfogadását. 

 

 

143/2018. (V.29.) határozat 

 

 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2017. évi ellátásáról szóló beszámolót. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról és értesítse a 

döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 30 napon belül. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadására  

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületének. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

144/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

Környezetvédelmi Bizottságának 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

145/2018. (V.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Egészségügyéért 

Közalapítvány 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

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

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2017. évi munkájáról 

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 beszámoló elfogadását. 

 

 

146/2018. (V.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2017. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

30. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: a Halmy téren a parkon átvezető sétányt a bokrok lassan benövik. A 

Lincoln útról a körforgalomból kifelé a gyorsítósávban rendszeresen parkolnak buszok.  

 

Szabó Attila képviselő: a Szép utcát tavaly újították fel, kérdezem, hogy garanciális-e még, 

ugyanis sok helyen megsüllyedt az aszfalt. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a DPMV Zrt. csinálta. Ezzel egy dolgot lehet, az egészet fel kell 

bontani. Egyeztetünk a DPMV Zrt-vel. 

 

Oláh László képviselő: fél éve jeleztük, hogy a Széchenyi útnak a Lőrinci úttól a sorompóig 

tartó szakasza, amit a Finn Út szélesített meg, nagyon rossz állapotban van, hullámos. Akkor 

szó volt arról, hogy garanciában megcsinálják.  

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: visszatartottunk egy bizonyos összeget, 

június 30-ig vállalták ennek a helyreállítását. 

 

Szabó Attila képviselő: kérdezem, hogy jelzett-e vissza az illetékes az Ecseri úttal 

kapcsolatosan, ugyanis a 4-esre nem lehet a járhatatlan út miatt kikanyarodni.  

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: nem tudták megmondani a pontos idejét 

annak, hogy mikor kerül felújításra ez a szakasz. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: Vecsés Város vezetése nevében kellene írni nekik, 

annak érdekében, hogy minél hamarabb történjen valami. 
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Várszegi Csaba képviselő: az április 8-i választás plakátjai sok helyen még kint vannak.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a választási eljárási törvény alapján az, vagy akinek az érdekében 

kihelyezték ezt a plakátot 30 napja van, hogy a választás után eltávolítsa. Ha ezt nem teszi meg, 

sem felszólítani, se semmi egyebet nem tehetünk. A közterület-felügyelőktől megkaptam 

tegnapi napon a listát, hogy kinek és hol van még választási plakátja. Egyetlen megoldás van, 

megbízzuk a Városgondnok Kft-ét azzal, hogy távolítsa el ezeket a plakátokat és utána ki kell 

számlázni annak, akinek ott maradt a plakátja. Át lehet hárítani a költséget, ezt megengedi a 

törvény.  

 

 

31. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: június 4-én lesz a Trianoni évforduló megünneplése 16 órakor, 

ahol egy új szobrot is felavatunk. Június 14-17-ig lesz a 700 éves Vecsés ünnepségsorozat.  

 

dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos: szomorú hírt kell bejelentsek, az egynapos sebészetünk 

alapító tagja, dr. Hehl István tragikus hirtelenséggel, 65 éves korában elhunyt.  

 

 

32. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a következő bizottsági ülések időpontja június 20., Képviselő-

testületi ülés pedig június 21-én lesz. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 


