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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 19/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. június 21-én (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

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

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Berényi Mária főépítész,Pável Béla szakértő, dr. Szarvas Tibor 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Vadászi Istvánné Róder Imre Városi 

Könyvtár vezetője, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ vezetője, Kovácsné 

d'Elhougne Ilona Mosolyország Óvoda vezetője, 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. Dr. Lugosi Mária képviselő asszony jelezte, hogy nem tud 

részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközei 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

152/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközei 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(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 Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázat 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Kérdés 

 

12. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

13. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségének 

elfogadását. 

 

153/2018. (VI.21.) 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 Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázat 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Kérdés 

 

12. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

13. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beruházok folyamatosan haladnak. A május testületi ülésen 

beszámoltam róla, hogy a Grassalkovich iskola tornacsarnok tetőszerkezetének felújítására 

benyújtott pályázatunkat elfogadták, a Támogatási szerződés előkészítés alatt van. Újabb 

információnk az, hogy technikai okok miatt a kivitelezést sajnos csak július végén vagy 

augusztus elején tudják kezdeni, tehát a őszi iskolakezdésre nem lesz kész a beruházás. A 

Damjanich utcai új bölcsődénél az összes főfal áll, a kiszolgáló helyiségeknél a födémszerkezet 

is kész. A jövő hét folyamán az ácsmunkák kezdődnek. A Mentőállomás és Alapellátási 

Központnál az alap elkészült, letették a gépészeti víz, csatorna és csapadékvíz kivezetéseket, 

jelenleg a sík beton alaptestet készítik. Következhet a pillérezés és a főfalak építése. Sikerült 

Baranyaiékkal aláíratni a hátsó telekrész birtokba adási dokumentumait, így ezt a területet is 

átadhatjuk a kivitelezőnek. A Róder I. és a Kereszt utcák felújítása elkészült, a műszaki átadás-

átvétel június 26-án lesz. Az elektromos töltőállomás kivitelezője a NKM Mobilitás Kft. (a 

Nemzeti Közművek Zrt. tagja) elkezdte a kiépítést, várhatóan már júliusban használhatják az 

elektromos illetve hibrid gépjárművel. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása 

témában" benyújtott pályázaton 800.000,- Ft támogatást nyertünk. A DPMV irányítástechnikai 

és diszpécserközpont a földszinti falak építésénél tart, elérték a födémszintet, a koszorú 

készítése folyamatban van. A főbb események között megemlíteném, hogy június elején 

ellátogattam mind a négy általános iskolába és a 8. osztályos diákoknak rendhagyó 

osztályfőnöki órát tartottam, ahol beszéltem Vecsés történelméről, az Önkormányzatban zajló 

munkákról. Szintén június elején az általános iskolákban a kitűnő tanulókat vendégül láttam az 

immár hagyománnyá váló palacsintázáson. Június 4-én megemlékezést tartottunk a 
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Megmaradás Emlékműnél, majd felavatásra került Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

mellszobra. Június 6-án tárgyaltam a Monori Rendőrkapitányság vezetőjével, Zahorecz 

Sándorral. Bejárást tartottunk a nagysorompó forgalomtechnikai problémái miatt. A Monori 

Rendőrkapitányság szakértőit hívtuk segítségül, hogy véleményezzék az elkészült 

forgalomtechnikai tanulmányt. Június 7-én tárgyaltam Terdik Bálint tervezővel és a 

Városközpont Kft. munkatársaival, a bölcsőde kivitelezési munkálatai során felmerült műszaki 

megoldásokat kellett egyeztetni. Június 13-án tárgyaltam a Papst Hungary képviselőivel, akik 

a létesítendő beruházásukról tájékoztattak, szeretnék bővíteni telephelyüket. Június 14-én a 

városi ünnepséggel és a pedagógusnappal megkezdődtek a 700 éves Vecsés rendezvénysorozat 

programjai, ahol megújítottuk az immár 25. éves testvérvárosi kapcsolatunkat a rheinstetteni 

főpolgármesterrel. Ezen rendezvénysorozathoz csatlakozva június 15-16-án az Epres Sváb 

Feszt volt. Majd június 17-én a Piac téren ökörsütéssel, táncokkal és koncertekkel folytattuk az 

ünneplést. Június 18-án ismét felkerestek bennünket a PranCad képviselői a Ferihegyi táblával 

kapcsolatban. Június 18-án a DPMV Zrt. elnökével, Sárdy Károllyal tárgyaltam. Szavazásra 

teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

154/2018. (VI.21.) 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. 

 

155/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 6 határozati javaslatot 

tartalmaz az előterjesztés. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását az 1. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 1. határozati javaslatát és a Gazdasági Bizottság által javasolt 

módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

1. határozati javaslatát és módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a határozati javaslat 2. pontja egészül ki a gondolatjel után azzal, 

hogy „a területfejlesztés minden költségét, beleértve a terület tulajdonosával egyeztetve a 4. sz. 

főút mentén a 099/2 hrsz. út felőli oldalon 20 méter széles, a 4. számú elkerülő út felé eső 

oldalon 25 méter széles új erdősáv létesítését.” 

  

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: személyes érintettségem miatt a szavazásban nem 

veszek részt. 

 

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

elfogadását. 

 

 

156/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Településszerkezeti 

Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés Város Helyi Építési 

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

kezdeményezi  

 

a Mátyás utca melletti 097/12 hrsz-ú, 3,4249 ha nagyságú, erdőművelési ágú és 

jelenleg védőerdő besorolású terület Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató területté 

való átsorolására  

 

vonatkozóan. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés támogatásának feltétele, hogy a módosítás kezdeményezői 

(Csendesi Mártonné, Frühwirth József, Frühwirth Nándor, Frühwirth Tamás, Vecsés) 

vállalják a tervezett tervmódosítás arányos tervezési díjának megfizetését és – amennyiben 

ez felmerül – a területfejlesztés minden költségét, beleértve a terület tulajdonosával 

egyeztetve a 4. sz. főút mentén a 099/2 hrsz. út felőli oldalon 20 méter széles, a 4. számú 

elkerülő út felé eső oldalon 25 méter széles új erdősáv létesítését. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló LXXVIII. tv. 30/A. § szerinti településrendezési szerződést a 

kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, amelyek egyébként 

az Önkormányzatot terhelnék.  
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás, a 

partnerségi és szakmai egyeztetés megindításáról. 

 

Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását a 2. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 2. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

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

2. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

157/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Helyi Építési 

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

kezdeményezi  

 

a 096/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út Gksz-Sz-1 jelű építési övezetbe sorolására 

és belterületbe vonásra való előirányzására 

 

vonatkozóan. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés támogatásának feltétele, hogy a módosítás kezdeményezője 

(Papst Hungary Kft., Vecsés) vállalja a tervezett tervmódosítás arányos tervezési díjának 

megfizetését és – amennyiben ez felmerül – a területfejlesztés minden költségét. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló LXXVIII. tv. 30/A. § szerinti településrendezési szerződést a 

kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, amelyek egyébként 

az Önkormányzatot terhelnék.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás, a 

partnerségi és szakmai egyeztetés megindításáról. 
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Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását a 3. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 3. határozati javaslatát és nem javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek.  

 

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

3. határozati javaslatát és szintén elutasításra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 3. határozati javaslat elutasítását. 

 

 

158/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elutasítja azt a 

kezdeményezést, hogy a Külső Gyáli út közelében lévő 4232/1 és /2 hrsz-ú ingatlanok 

területfelhasználása kisvárosias lakóterületből kertvárosias lakóterületre módosuljon és ezzel 

összhangban az építési övezet Má-2 jelű övezetből Lke-O-1 jelű építési övezetre módosuljon 

Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatában és 

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

módosításában.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását a 4. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 4. határozati javaslatát és nem javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek.  

 

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

4. határozati javaslatát és szintén nem javasolja elfogadását a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 4. határozati javaslat elutasítását. 

 

 

159/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

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

kezdeményezést, hogy a Török Ignác utca melletti 6159/1 hrsz-ú ingatlan különleges rekreációs 

terület és K-Re-1 jelű építési övezeti besorolása módosuljon kertvárosias lakóterületre és Lke-

SZ-2 jelű építési övezetre, valamint Zkk jelű közkert területre és ennek megfelelő övezeti 

besorolásra Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) 

határozatában és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendeletének módosításában  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását a 5. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 5. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

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

5. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 5. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

160/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

kezdeményezést, hogy a Fő út 2-24. házszámú ingatlanok területfelhasználása és építési 

övezeti besorolása módosuljon Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 

94/2016. (IV.26.) határozatában és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. 

(IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításában.   

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, tájékoztassa a kérelmezőket az elutasítás 

okairól és arról, hogy egy újabb kérelem benyújtásához az érintett terület valamennyi 

tulajdonosának a beleegyezése szükséges. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra: a döntést követő 30 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását a 6. határozati javaslattal kapcsolatosan. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztés 6. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

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

6. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Tóth Judit képviselő: miért soroltuk át annak idején? 

 

Szlahó Csaba polgármester: próbáltunk minél több területet visszanyerni mezőgazdasági 

területnek. Oda akarjuk bővíteni a Sándor tanyát. Szavazásra teszem fel a 6. határozati javaslat 

elfogadását.  

 

 

161/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Településszerkezeti 

Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés Város Helyi Építési 

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

kezdeményezi  

 

a Budai Nagy Antal utca folytatásában lévő út menti 0289/1 hrsz-ú ingatlan 2016. év 

előtt rekreációs különleges területi besorolású, jelenleg azonban mezőgazdasági 

besorolású részének átsorolására különleges rekreációs területté és ennek megfelelő 

építési övezetre  

vonatkozóan. 
 

2. Az 1. pontban foglalt döntés támogatásának feltétele, hogy a módosítás kezdeményezője 

(Pável Béla, Vecsés) a tervezett tervmódosítás arányos tervezési díjának megfizetését és – 

amennyiben ez felmerül – a területfejlesztés minden költségét. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló LXXVIII. tv. 30/A. § szerinti településrendezési szerződést a 

kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, amelyek egyébként 

az Önkormányzatot terhelnék. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás, a 

partnerségi és szakmai egyeztetés megindításáról. 
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Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő, Oktatási Bizottsági tag: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök távollétében én 

ismertetem a bizottság döntését. Az Oktatási 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. 

 

 

162/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

Könyvtár részére 2 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2018. augusztus 1-jétől 

feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 8 fő. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

részére 2018. július 1-jétől összesen 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 

feladatainak ellátására, így az intézmény engedélyezett összlétszáma 16 fő. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében a Róder Imre Városi Könyvtár részére 1 794 e Ft, a Bálint Ágnes Kulturális 

Központ részére 1 121 e Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék sora terhére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetési rendeletének módosításáról és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2018. I. félévi 

rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázat 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő, Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

163/2018. (VI.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kis Tóth Jánost 

bízza meg a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatói teendőinek ellátásával a 2018. 

augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, 

magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint állapítja 

meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetéséről. 

 

Határidő: 2018. július 15. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk Igazgató Úrnak és jó munkát kívánunk! 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Mosolyország Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő, Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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164/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

d’Elhougne Ilonát bízza meg a Vecsési Mosolyország Óvoda (2220 Vecsés, Kisfaludy u. 

13-15.) intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-

ig terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 

elkészíttetéséről. 

 

Határidő: 2018. július 15. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk a kinevezéshez és további jó munkát kívánunk! 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 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 Gazdasági Bizottság által javasolt minimum 135 millió forint + ÁFA 

kikiáltási összeggel a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja szintén a minimum 135 millió forint + ÁFA kikiáltási összeggel a 

Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

165/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

tulajdonú, Vecsés, 6115 helyrajzi számon nyilvántartott, 10.395 m² nagyságú, kivett építési 

terület megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti a határozat mellékletét képező 

pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan minimum vételára: 

135.000.000,- Ft. + ÁFA. 

 



14 

 

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. 

 

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; 

a javaslattételre: az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnök: 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. 

 

Tóth Judit Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási 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.  

 

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. 

 

 

166/2018. (VI.21.) határozat 

 

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

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

1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 395.500,- Ft összeget biztosít a 
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Mosolyország Óvoda által megrendezésre kerülő, Vecsési Óvodák Szakmai 

Konferenciájára, előadói díjakra, vendéglátásra. 

 

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

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

1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft összeget biztosít a Cegi-Trade 

Kft. részére a Sváb Feszt lebonyolítási költségeire.  

 

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

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

1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 450.000,- Ft összeget biztosít a Cegi-Trade 

Kft. részére a Vecsési Moto-Rock Fesztivál lebonyolítási költségeire.  

 

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

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

1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 5.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 3.429.000,- Ft működési kiadásra, 1.571.000,- Ft 

fejlesztésre fordítható. 

 

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

2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

16. sz. melléklet I/30. sora terhére 2.000.000,- Ft működési támogatást biztosít a Ferihegyi 

Sportakadémia Vecsés Kft. részére. 

 

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

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4.1. sz. melléklet 

1.1. sora terhére 5.000.000,- Ft, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 15.2. sz. melléklet I/6. sora 

terhére 5.000.000,- Ft, összesen 10.000.000,- Ft összeget biztosít a nyári intézményi 

karbantartási, felújítási munkák (vis maior keret) fedezetére  

 

7. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cegi-Trade Kft. és a 

Ferihegyi Sportakadémia Vecsés Kft. részére a támogatási összegek biztosítására kizárólag 

támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyeket a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán kell megkötni. 

 

8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2018. I. félévi rendeletmódosítás 

 

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

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) elfogadására 

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. Szeretném megköszönni Halápiné Borbás 

Ágnes aljegyző asszony munkáját az anyag összeállításában.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük mi az azok munkáját, akik az 

előterjesztés elkészítésében részt vettek. 

 

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

 

 

167/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2018-2023). 

 

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

Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott feladatok határidőben történő 

teljesítéséről. 

 

3.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot írja alá és a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Monori 

Tankerületi Központot, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, valamint az önkormányzati fenntartású 

intézményeket. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2018. június 30.; 

feladatok teljesítésére: HEP-ben foglaltak szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

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 beszámoló elfogadását. 

 

 

168/2018. (VI.21.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját elfogadja.  

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

11. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

12. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Oláh László képviselő: július 20-21-22-én lesz idén a Motoros Fesztivál. Mindenkit várunk 

szeretettel. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szeretném megköszönni a városi ünnepségsorozat szervezőinek 

munkáját. Jó volt a program, a kiadvány, nagyon jól sikerült az rendezvény. 

 

 

13. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a következő bizottsági ülések időpontja július 30-án, a 

Képviselő-testületi ülés pedig július 30-án lesz. 
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Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 


