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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 20/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. július 31-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, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Berényi Mária főépítész, Pável Béla 

szakértő, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Harazin István 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Borbélyné dr. Muity Klára 

Vecsési Járási Hivatal osztályvezető, Pallaga Norbert r. alezredes Vecsési Rendőrőrs 

őrsparancsnok, Józsa István r. főtörzsőrmester Vecsési Rendőrőrs körzeti megbízott, Káldy 

Györgyné Semmelweis Bölcsőde vezetője, Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi 

Óvoda óvónő, Beránková Jana, Kovács Dávid tervezők Veszprémi Építész Műhely, ifj. Szegedi 

István, a SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

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: 

Göci látványtervének helyszíni bemutatása a tervezők által 

 

3. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamit a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József tér és környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti 

Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a főépítészi tájékoztató elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

9. napirendi pont: 

Javalat a Vecsés Város Önkormányzata és a SZIGÜ-INRI Kft. közötti kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: ifj. Szegedi István, a SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő használati megállapodás és 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 
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13. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Schiszlerné Bakk Katalin intézményvezető 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat segédeszköz vásárlásának támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló kiegészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására az ipolysági palásti utazás költségeire  

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat tájékoztató tudomásulvételére az Állami Számvevőszéki jelentésben megfogalmazott 

javaslatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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23. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné bizottsági elnök 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

27. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

29. napirendi pont: 

Kérdés 

 

30. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

31. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

32. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 31/A. szám alatti (hrsz. 2274) ingatlan adásvételére vonatkozó 

testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

33. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00011 számú pályázat keretében a Vecsés, Damjanich 

u. 34. sz. alatt épülő bölcsőde eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásának megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 



5 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségének 

elfogadását.  

 

 

169/2018. (VII.31.) 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: 

Göci látványtervének helyszíni bemutatása a tervezők által 

 

3. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamit a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József tér és környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti 

Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a főépítészi tájékoztató elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 
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9. napirendi pont: 

Javalat a Vecsés Város Önkormányzata és a SZIGÜ-INRI Kft. közötti kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: ifj. Szegedi István, a SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő használati megállapodás és 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Schiszlerné Bakk Katalin intézményvezető 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat segédeszköz vásárlásának támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 
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19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló kiegészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására az ipolysági palásti utazás költségeire  

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat tájékoztató tudomásulvételére az Állami Számvevőszéki jelentésben megfogalmazott 

javaslatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné bizottsági elnök 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

27. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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29. napirendi pont: 

Kérdés 

 

30. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

31. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

32. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 31/A. szám alatti (hrsz. 2274) ingatlan adásvételére vonatkozó 

testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

33. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00011 számú pályázat keretében a Vecsés, Damjanich 

u. 34. sz. alatt épülő bölcsőde eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásának megindítására 

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: a Róder I. és a Kereszt utcák felújítása befejeződött, a műszaki 

átadás-átvétel 2018. június 25-én megtörtént és tartottunk július 18-án egy helyszíni projektzáró 

rendezvényt is. Ezen részt vett Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is. A DPMV 

irányítástechnikai és diszpécserközpont földszinti része szerkezetkész, a koszorú is elkészült, a 

tetőtér építésénél tartanak. A Damjanich utcai új bölcsődénél a jobb oldali szomszéd felőli, ún. 

kiszolgáló épületrészen az ácsmunkálatok a befejezéshez közelednek, itt a válaszfalakat is 

felhúzták. A másik épületrészen is kész a koszorú és a födém. Egyeztettünk a 

közműszolgáltatókkal, gyakorlatilag az utcán, illetve elérhető közelségben a szükséges 

kapacitások rendelkezésre állnak. A Mentőállomás és Alapellátási Központnál a vasalt alaptest 

elkészülte után a földszinti pillér és tartófal betonozás folyik. Sajnos a sok eső és vihar 

hátráltatja a munkát. Mivel a tervezett ütemet nem tartották, figyelmeztettem a kivitelezőket a 

tempósabb munkavégzésre. A múlt hét közepére készítettek egy módosított ütemtervet a 

szakipari munkákkal együttesen úgy, hogy a véghatáridő nem módosult! Az elektromos 

töltőállomás kiépítése július közepén megtörtént, a feszültség alá helyezést várjuk az ELMŰ 

részéről. Ez várhatóan a napokban megtörténik. Elkezdődött a Gyáli patak melletti 800 fm 

hosszú futópálya kivitelezése. A Budai Nagy Antal utcai nagyhídtól az Arany János utcáig kb. 

6 méterre követve a patak medret. A két végén fordulókör lesz. A nyomvonal kijelölés után a 

szegélyköveket teszik le, várhatóan szeptember elejére készül el ez a beruházás. 2018. július 

26-án az MLSZ értesített, hogy a Sándor-tanyán létesítendő műfüves focipálya kivitelezőjének 

pályáztatása megtörtént, a nyertes a STRABAG Kft. lett. A beruházás bruttó összege 150 millió 

Ft, ebből az önkormányzati forrás 44 millió Ft. A kivitelezés során elkészül a 111 x 72 m-es 
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műfüves pálya labdafogókkal, 366 fm kerítéssel, 2 x 9 fős fedett kispaddal és 200 lux 

világítással. Az előkészítő munkákat és az alap közműveket az önkormányzatunknak kell 

elvégeznie. Várhatóan szeptemberben kezdődhet a tényleges pályaépítés. Az előző testületi 

üléseken beszámoltam a Grassalkovich iskola tornacsarnok tetőszerkezetének felújítására 

benyújtott pályázatunk helyzetéről. Sajnos érdemi előrelépés nincs, a Támogatási szerződés 

előkészítés alatt van, a lebonyolító cég, Handball Multiprojekt Kft. a kivitelezők kiválasztásánál 

tart. SULPíTER projektnek 2018. július 04-én volt a szokásos partneri találkozója a Bp. XVIII. 

kerületben, ahol a helyzetelemzésen kívül, a Ferihegy térségi közlekedési tervek jelen állásáról 

számoltak be a szakemberek. A projekt féléves beszámolóját a Széchenyi Programiroda 

elfogadta. 800.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk az I. Világháborús hadisírok 

felújítására. A Támogatási szerződést június végén aláírtuk. A sírok felújítása megkezdődött. 

Szintén 800.000 Ft összeggel támogatást kapott a Fehér János Közalapítvány a Hősök ligetében 

lévő I. Világháborús emlékmű felújítására. Három héttel ezelőtt a Petőfi téri iskola falát 

összefirkálták a belső udvar felől. A vezetőség megtette a szükséges intézkedést. Nem tudjuk 

mennyibe fog kerülni a helyrehozatala. Az Egészséges Budapestért Program keretében beadott 

pályázatunkat elfogadták, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 293 millió forint értékben 

korszerűsítheti az orvostechnológiai berendezéseket, modernizálhatja az informatikai rendszert. 

Az önrész: 25 millió forint. Június 22-én a Semmelweis nap alkalmából köszöntöttük az 

egészségügyi dolgozókat a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál. Július 4-én a Budapest Airport 

ZRt-nél egyeztettük Jegyző asszonnyal a repülőtér kettős forgalmú csomóponthoz való 

csatlakozási terveket. Július 11-én a Kossuth Rádió munkatársai keresték fel a vecsési kulturális 

nevezetességeket, hogy műsort készítsenek a Hely című műsorba. Július 11-én tárgyaltam 

Horváth Zoltán tervezővel a tanuszoda tervezéséről. Július 12-én Jegyző asszonnyal 

ellátogattunk a Gondozási Központ rendezvényére, ahol egy hangulatos kerti sütögetésen 

vehettünk részt. Július 12-én a DPMV Zrt. vezérigazgatója, Horváth Attila bemutatkozó 

látogatáson járt nálam. Július 20-21-én került megrendezésre a VI. Moto-Rock Fesztivál. Július 

25-én Jegyző asszonnyal voltunk a V-Klub Kft. raktárépületének átadásán. Július 25-én a 

PRANCAD megbízottjával, Birizdó Imrével tárgyaltunk a fejlesztési tervekről, ahol 

tájékoztattuk, hogy nem támogatjuk a településrendezési szerződést. Szavazásra teszem fel a 

tájékoztató elfogadását. 

 

 

170/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Göci látványtervének helyszíni bemutatása a tervezők által 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a tervezőket, mutassák be a látványtervet. 

 

Beránková Jana tervező Veszprémi Építész Műhely: irodánk kapta a megbízást arra 

vonatkozóan, hogy készítsen egy koncepciós tervet a terület hasznosítására. 17.478 m2 a terület 

nagysága.  Észak-nyugatról a MÁV pályája határolja, ami mellé szinte végig kell zajvédőfalat 
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építeni, ami elég nagy költség. A cél az volt, hogy közösségi terület legyen, minden korosztály 

gyermek, felnőtt, kamasz, idős megtalálja a maga sportolási és pihenési lehetőségét. A feladat 

az volt, hogy a védőfal mellé intenzív zöldsávot kell építeni, átvezetni egy kerékpárutat, 

kiépíteni a parkolókat, elérhetőségeket, elválasztani a családi házas beépítéstől és elhelyezni 

rajta a funkciókat és egy kiszolgáló épületet. A kiszolgáló épületben lenne egy büfé, a vizes 

helyiségek, tároló és arra gondoltunk, hogy az épület teteje lelátóként, napozó teraszként is 

funkcionálna. Az épületet 50 méterre a MÁV pályájától tudjuk elhelyezni, amihez csatlakozik 

egy nagy terasz, vizes terület, ahol szökőkút van. Kinyílik egy pergola, ami rávezeti a 

mellékutcákból a látogatókat az épülethez és erre a területre, ahol az idősek megpihenhetnek és 

egyenes kapcsolat van a jobboldalon elhelyezett játszótérrel. A játszótér két dombból áll, amit 

összeköt egy pálya. A nagyobb gyerekeknek nagyobb domb, ami tartalmaz csúszdát, alagutat, 

ugrálási lehetőséget és van egy kisebb domb a kisebb gyerekeknek. A két dombot összeköti egy 

térháló mászófal és középen vannak a hagyományos játszótéri eszközök. A kérés az volt, hogy 

ütemezzük az építést, az első ütemben elkészülne a legzajosabb rész a gördeszka pálya, ami a 

legközelebb esik a felüljáróhoz és a legtávolabb van a családi házas beépítéstől. Ebben az 

ütemben épülne meg a védőfal is a kerékpárút, a járdák, a parkolók és természetesen az 

infrastruktúra. A második ütemben épülne meg a fitnesz pálya és alatta lévő labdajátékokat 

kiszolgáló pálya. A harmadik ütemben épülne meg a játszótér és a kutyafuttató. Az első ütem 

6000 m2, a második ütem 3500 m2 az utolsó ütem pedig 5136 m2. A költségek úgy oszlanak 

meg, hogy az első ütem az kb. 200 millió forint, ebből a MÁV pálya elkerítése 100 millió forint. 

A második ütem kb. 150 millió forint, a harmadik ütem pedig kb. 130 millió forint. Ez azt jelenti 

30.000,- Ft/m2 nettó ár, ami szerintünk egy reális ár a megvalósításhoz. Köszönöm szépen a 

figyelmet. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a bemutatót. 

 

3. 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. 

 

171/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamit a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és 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 rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a rendőrségi közalkalmazotti státusz finanszírozására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

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: kérdezem őrsparancsnok urat, hogy a rendőrség munkájához 

mekkora segítség ez? 

 

Pallaga Norbert r. alezredes, őrsparancsnok: nagyon kiemelkedő támogatás ez a rendőrség 

számára, ez által külön adminisztrátor segíti a munkánkat. Köszönjük szépen ezúton is a 

támogatást. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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172/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Rendőrkapitányságon 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig 1 fő ügykezelő 

státusz teljes költségét (illetmény és járulékai, egyéb juttatások) biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama 

alatt az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja az illetmény és járulékai 

és az egyéb juttatások fedezetét; amely összeget havi egyenlő részletekben minden 

hónap 15. napjáig átutal a Rendőrséggel kötött megállapodásban meghatározott 

számlára. 

 

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

Polgármestert, hogy a Rendőrséggel a megállapodást az Önkormányzat nevében írja 

alá. 

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés aláírására: 2018. augusztus 

a Monori Rendőrkapitányság értesítésére: a döntést követő 8 napon 

belül; 

a fedezet biztosítására: 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., évi 

költségvetési rendeletek 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: kérdezem főépítész asszonyt, hogy kell-e nekünk külön kérni 

azt, hogy minden egyes egyeztetésen az önkormányzat képviseltethesse magát? 

 

Berényi Mária főépítész: több egyeztetést tervez a repülőtér munka közben. Szerintem ezt így 

tervezik ők is, de nincs akadálya annak, hogy ezt jelezzük. 
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Szlahó Csaba polgármester: javaslom kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a 

munkaközi egyeztetéseken Önkormányzatunk is minden esetben részt kíván venni. Szavazásra 

teszem fel a kiegészített határozati javaslat elfogadását. 

 

 

173/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Airport Zrt. kezdeményezésének helyt adva, előzetesen támogatja a Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó településrendezési eszközök 

felülvizsgálatát a jelen határozat mellékletét képező koncepcionális program 

dokumentációjában körvonalazott tervezési metodika és egyeztetési eljárás szerint 

azzal a kikötéssel, hogy a munkaközi egyeztetéseken Vecsés Város Önkormányzata is 

minden esetben részt kíván venni. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér Vecsés közigazgatási területét érintő hatályos 

településrendezési tervek felülvizsgálatára vonatkozó háromoldalú – Vecsés Város 

Önkormányzata mint megrendelő; a BA Zrt. mint költségviselő és az URBANITAS 

Kft. mint tervező közötti - tervezési vagy a tervezésre vonatkozó településrendezési 

szerződést aláírja, továbbá a terv partnerségi és államigazgatási egyeztetési eljárását 

a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2018. augusztus 10. 

az eljárás lefolytatására: 2018. december 31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Halmy József tér és környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti 

Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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174/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat 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.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megismerte és tudomásul vette és elfogadja a Halmy József tér és 

környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 

94/2016. (IV.26.) határozat (továbbiakban: TSZT) és Vecsés Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: VÉSZ) 

módosítás tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetés eredményét 

tartalmazó jegyzőkönyvet és abban foglalt indoklást a beérkezett vélemények 

figyelembe vételére vonatkozóan.  

 

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

a) a TSZT és VÉSZ részleges módosítására vonatkozó, lezárult partnerségi 

véleményezési szakaszának a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő 

közzétételéről, valamint 

b) a TSZT és a VÉSZ részleges módosítására vonatkozó, Trk. 42. § (2) bekezdés 

szerinti végső véleményezési szakasza kezdeményezéséről a Pest Megyei 

Kormányhivatal állami főépítészénél. 

 

Határidő: azonnal; 

illetve a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a főépítészi tájékoztató elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen főépítész asszonynak a tájékoztatót. Szavazásra 

teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
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175/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§ b) pontja szerinti főépítészi tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javalat a Vecsés Város Önkormányzata és a SZIGÜ-INRI Kft. közötti kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: ifj. Szegedi István, a SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

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. 

 

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. 

 

 

176/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 39. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a 

35/2015. (II.24.) határozat alapján meghosszabbított, 2018. december 31. napján 

lejáró kegyeleti közszolgáltatási szerződést, további öt évvel, 2023. december 31. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

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

közszolgáltatási szerződés módosításáról, jelen határozat 1. pontjában foglalt 

feltételekkel.   

 

Határidő: azonnal; 
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a szerződés módosítására: 2018. augusztus 31.; 

értesítésre: 2018. augusztus 15. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő használati megállapodás és 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 

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. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és elfogadta a Használati megállapodást és az 

Együttműködési megállapodást. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Használati megállapodás elfogadását. 

 

 

177/2018. (VII.31.) határozat 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Használati megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal 2018. augusztus 1-jén kezdődő hatállyal jóváhagyja.  

 

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

hogy az 1. pontban hivatkozott megállapodást az Önkormányzat nevében és 

képviseletében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

az NNÖK és a további érintettek értesítésére: 2018. augusztus 1.; 

a szerződés aláírására: 2018. augusztus 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Együttműködési megállapodás elfogadását. 

 

 

178/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal 2018. augusztus 1-jén kezdődő hatállyal jóváhagyja.  

 

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

hogy az 1. pontban hivatkozott megállapodást az Önkormányzat nevében és 

képviseletében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

az NNÖK és a további érintettek értesítésére: 2018. augusztus 1.; 

a szerződés aláírására: 2018. augusztus 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására  

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. 

 

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

 

 

179/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

a határozat melléklete szerinti felhívással a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

intézményvezetői állásának betöltésére. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Önkormányzat 

internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről. 
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Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

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. 

 

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

 

 

180/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

a határozat melléklete szerinti felhívással a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági 

igazgatói állásának betöltésére. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Önkormányzat 

internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 
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polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

181/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2018. szeptember 1-jén kezdődő hatállyal 2019. június 15-ig megbízza 

Kovácsné Rózsavölgyi Ágnes logopédust a négy önkormányzati fenntartású 

óvodában összesen heti tizenkettő órában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 8. § (3) bekezdésében meghatározott logopédiai feladat ellátásával.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

feladat ellátására havonta bruttó 240 e Ft + járulékai, összesen 846.360,- Ft összeget 

biztosít 2018. szeptembertől november végéig terjedő időszakra, az Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének 3.2. számú melléklete 1.1.4.1.1. Általános tartalék sora 

terhére. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal a jövő évi költségvetési rendeletben 

az 1. pontban meghatározott feladat biztosítására. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 

megbízási szerződést az Önkormányzat nevében és képviseletében kösse meg, 

valamint gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.  

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, 

fedezet biztosítására: III. negyedévi költségvetési rendelet 

módosítása, a 2019. évi költségvetés készítése. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Schiszlerné Bakk Katalin intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő, NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést és elfogadásához egyetértési jogát adja. 

 

 

182/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda részére plusz 1 fő határozott idejű 

óvodapedagógusi létszámot 2018. szeptember 1-jétől 2018. december 31-ig az 

intézmény német nemzetiségi nevelési feladatainak ellátására. A Vecsési Falusi 

Nemzetiségi Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 2018. szeptember 1-jétől 

2018. december 31-ig 11 fő.  

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges fedezet az intézmény 2018. 

évi költségvetésében biztosított. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről tájékoztassa az 

intézmény vezetőjét.  

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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.  

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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. 

 

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

 

 

183/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

üzemeltetője, a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt az első magyar lajstromba vett Tu-154 repülőgép 

külső festésének felújítására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról 

szóló 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet I/30. sora terhére.  

 

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

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

16. számú melléklet I/30. sora terhére bruttó 1.800.000,- Ft összegű támogatást nyújt Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. részére a Vecsési Tájékoztató 

kiadásához (újságíri díjak, honlap, facebook üzemeltetése, részvétel a 2018. évi 

Káposztafeszten).  

 

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

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

15.1. számú melléklet I/1. sora terhére bruttó 2.500.000,- Ft összeget biztosít a Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat részére tervezői művezetői díj, klíma felszerelése az Eötvös úti 

rendelőbe és a Telepi úti háziorvosi praxisok Ixdoki program cseréje Ixnetre fejlesztés 

kiadásokra. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék 

előirányzat terhére 6 millió Ft összegű támogatást nyújt a VSE Kézilabda Szakosztálya 

férfi felnőtt csapata részére a 2018/2019 NBI. bajnokság őszi idényben történő 

versenyeztetéséhez. 

 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft., a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. és a VSE 

Kézilabda Szakosztálya részére a támogatási összegek biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

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

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2018. III. 

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat segédeszköz vásárlásának támogatására 

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. 

 

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

 

 

184/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

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

Támogató Szolgálat (2220 Vecsés, Károly u. 2.) által tervezett segédeszköz vásárlást 

200.000.- Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja. A fedezet Vecsés Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 01.) önkormányzati 

rendelet 3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. általános tartalék során biztosított. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészíttetéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Kolping 

Támogató Szolgálatot. 
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4. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Kolping Támogató Szolgálat értesítése: a döntést követő 8 napon 

belül; 

rendeletmódosítás: 2018. III. negyedévet követően 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ módosított szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

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. 

 

 

185/2018. (VII.31.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. augusztus 

1. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés Város Önkormányzata által 

fenntartott Gondozási Központ módosított szakmai programját jóváhagyja és ezzel 

egyidejűleg visszavonja a 29/2018. (II.27.) határozatát. 

 

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

értesítse a Gondozási Központ vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai 

programjának módosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

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. 

 

 

186/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. augusztus 

1. napjától a határozat mellékletét képező, Vecsés és Környéke Társulás által 

fenntartott Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

szakmai programját jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 301/2015. (XII. 15.) határozatát 

visszavonja. 

 

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

értesítse a Vecsés és Környéke Társulás Elnökét és a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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187/2018. (VII.31.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

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

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 

jóváhagyja – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 

mértékig – 2018. augusztus 1. napjától a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ – határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg visszavonja a 302/2015. 

(XII.15.) határozatát. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat nevében 

történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról a Vecsés és Környéke 

Társulás Elnökének és az intézmény vezetőjének kiértesítésére. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba 

  polgármester 

Határidő: azonnal, 

   záradékolásra: a döntést követő 8 napon belül 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló kiegészítésére 

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. A Szociálpolitikai Kerekasztal szintén 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

188/2018. (VII.31.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező intézkedési tervet. 

 

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

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát a képviselő-testület 

döntéséről. 
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Határidő: tájékoztatásra a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására az ipolysági palásti utazás költségeire  

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és 50.000,- Ft támogatási összeggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Oktatási 

Bizottság kerete terhére. 

 

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

 

 

189/2018. (VII.31.) határozat 

 

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

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint utólagos támogatást nyújt az ipolysági 

palásti utazás költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság 

kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal;  

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Javaslat tájékoztató tudomásulvételére az Állami Számvevőszéki jelentésben megfogalmazott 

javaslatok végrehajtásáról 
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. 

 

 

190/2018. (VII.31.) határozat 

 

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

mellékletét képező, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. § rendelkezései alapján az 

Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 

ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés alapján elfogadott Intézkedési tervben 

foglalt feladatok végrehajtásáról szóló Tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési terv 

elküldéséről az Állami Számvevőszék Elnökének. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

tájékoztassa az Állami Számvevőszék elnökét.  

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: dicséretes beszámoló, áttekinthető. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

191/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

2017. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

192/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Települési Értéktár 

Bizottság 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

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. 
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Szlahó Csaba polgármester: alapos beszámoló. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

193/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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 beszámoló elfogadását. 

 

 

194/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 

2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

27. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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195/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

196/2018. (VII.31.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Oktatási 

Bizottságának 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

29. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Saska Istvánné képviselő: 3 napja kértem, hogy a lakóparkban a vízelvezető árkokat tisztítsák 

ki, a sok levéltől nem folyik el a víz. A Zrínyi utcában van egy használaton kívüli kút, amit már 

többször jeleztem. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a DPMV Zrt-vel vagyunk szerződésben a lakóparki vízelvezető 

rendszer tisztására vonatkozóan. Jelezni fogjuk feléjük.  

 

Oláh László képviselő: a Halmi Telepen a Kikindai utcánál volt egy szemetes annak a 

fémgyűjtő része eltűnt, jó lenne pótolni. Kellene a lakosságot arról tájékoztatni, hogy szokjanak 

le az úttesten való gyalogos közlekedésről, elég veszélyes ez a szokás. 
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Szabó Attila képviselő: kérdezem, hogy jelzett-e vissza az illetékes az Ecseri úttal 

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

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: utána fogunk nézni, megkérdezzük. 

 

Pável Béla szakértő: meg szeretném dicsérni az Önkormányzatot, az Erkel utca 28. szám alatt 

lévő 1 méteres parlagfű a jelzés után 1 nap alatt eltűnt.  

 

30. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztus 20-i ünnepségünket hétfőn, 10 órakor a Szent István 

téren tartjuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 

augusztus 6-10-ig zárva tart. Belső felújítás lesz a zárás idején.  

 

Szlahó Csaba polgármester: augusztus 25-én lesz a Murci Feszt, augusztus 31-én Kárpátia 

koncert és szeptember 1-jén Arató Bál.  

 

31. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: szeptemberben lesz a következő Képviselő-testületi ülés. Pontos 

dátumról küldünk majd tájékoztatást.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 


