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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 27/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. október 25-én (csütörtökön)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tóth 

Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, 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, Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek Gábor szakértő, Pável Béla 

szakértő 

 

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

a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 

Alattyányi István és Czibolya Zoltán képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 

ülésen, Tábori Ferenc alpolgármester úr pedig elutazott. A Képviselő-testület ülését 

megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem. 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 
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5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2017. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató 

 

12. napirendi pont: 

Kérdés 

 

13. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

14. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 218/2018. (IX.18.) számú határozat módosítására 

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

elfogadását. 

 

 

222/2018. (X.25.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2017. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató 

 

12. napirendi pont: 

Kérdés 

 

13. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

14. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

15. napirendi pont: 

Javaslat a 218/2018. (IX.18.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a DPMV irányítástechnikai és diszpécserközpont épülete 

szerkezetkész, cseréptető alatt van. A belső vakolások is elkészültek, egyes helyiségekben már 

szerelvényeznek, és ahol lehet beépítették a külső nyílászárókat is. A Damjanich utcai új 

bölcsőde megfelelő ütemben halad, a végéhez közeledik a beruházás. A Mentőállomás és 

Alapellátási Központnál a szerkezetépítés elkészült. Az épület hátsó részétől folyamatosan 

haladnak a gépészeti és elektromos szereléssel az utcafront felé, a nyílászárókat is folyamatosan 

rakják be. A lakóparki futópálya elkészült, már használják is. A hivatalos átadásra azért várunk, 

mert saját beruházásként kialakítottunk a Budai Nagy Antal utcánál egy kisebb gépkocsi 

parkolót és ide a padokat november közepére szállítják le. Kihelyezésre került 3 db tájékoztató 

tábla is. A Sándor tanyai műfüves focipálya kiépítése jól halad, kész a murvás pályaalap, a 

labdafogó háló oszlopokat lerakták, folyamatban van a járdaépítés. A pótlólag kért 

beruházásainkhoz (járda és erősebb megvilágító oszlopok) az MLSZ hozzájárult. Vélhetően 



5 

 

egy hónapon belül kész lesz a pálya. Foglalkozunk a tanya közművesítésével és konténeres 

öltözők telepítésével is. A Grassalkovich iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének felújítását 

megkezdték (beruházó a Kézilabda Szövetség). Első etapban a lakóingatlan felőli részt 

csinálják, ennek a készültsége a műszaki ellenőr szerint az időarányosnál jobb. A kedvező 

időjárásra tekintettel az iskolának egyelőre nem jelent gondot a testnevelési órák megtartása. 

Egyébként, az iskolavezetés felvette a kapcsolatot a boksz szakosztállyal és oda is tudnak majd 

menni, ha esősre vagy hidegre változik az idő. Tegnap értesültünk arról, hogy nyertünk az 

Eötvös utca felújítására közel 30 millió forintot, ez 50 %-a a beruházásnak. A Tündér utca 

útépítési munkálatai mindkét szakaszon teljesen elkészültek az utómunkálatokkal és a 

pótmunkákkal együtt. A Tamási Áron utca útépítése is elkészült. Folyamatban van a János 

utcában a csatornaaknák javítása, süllyesztése. Szeptember 21-én részt vettünk a Cargo 

alapkőletételén. Szeptember 22-23-án nagy sikerrel lezajlott a XVIII. Vecsési Káposztafeszt. 

Megköszöntük már mind azok munkáját, akik a szervezésben, lebonyolításban rész vettek. 

Külön szeretném kiemelni és megköszönni a szervezőbizottság munkáját. Köztársasági Elnök 

Úr is ellátogatott rendezvényünkre és a Kulturverein által készített töltöttkáposzta nagyon ízlett 

neki. Szeptember 26-27-én ellenőrizték az óvodákat a Magyar Államkincstár munkatársai. 

Dicséretet kaptunk. Szeptember 30-án a Szent Kereszt Templomban hadifogolymise és 

találkozó volt az elhurcoltak emlékére. Október 1-jén a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

vendégül láttuk a szépkorúakat az Idősek világnapja alkalmából. Október 5-én a NIF 

munkatársa járt nálunk a létesítendő gyorsvasút feletti híd kezelése, tulajdonba adása miatt. 

Október 5-én 17 órától tartottuk az Erzsébet téren az Andrássy iskola diákjai közreműködésével 

az október 6-i megemlékezést és koszorúzást. Szintén október 5-én volt a Bajnokok vacsorája 

a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Október 8-án egyeztető tárgyalást tartottunk dr. Huszka 

Mihály plébánossal a Szent Kereszt Templom felújításáról. A város gyűjt, hogy felújítsuk a 

templomot, az Önkormányzat is szeretné ezt támogatni, plébános úrnak viszont más 

elképzelései vannak. Október 9-én a Sulpiter pályázat keretein belül partnertalálkozó volt a 

BÁKK-ban. Október 10-én Közbiztonsági Fórumot tartottak Monoron, ahol a közbiztonsági és 

környezetvédelmi osztályvezető vett részt. Október 12-én tartottuk a Káposztafeszt záró 

értékelését, ahová meghívtuk a Szervezőbizottság tagjait, a Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények azon munkatásait, akik közreműködtek a rendezvény lebonyolításában, hogy 

köszönetünket fejezzük ki munkájukért. Október 12-14. között Saska Istvánné által vezetett 

delegáció részt vett Gyergyószárhegy testvértelepülésünk káposztafesztiválján. A delegáció 

tagja volt még Dr. Lugosi Mária képviselő, Bükk László, korábbi polgármesterünk, a VHZ és 

a Rosmarein néhány tagja. A főzőversenyen Kis Gábor által vezetett Uitz papa csapata vett 

részt. Október 17-én megbeszélést folytattunk Krizsán Zsolttal, a Molnár – Gálik perben 

szereplő Molnár Tibor unokájával, mivel ő az örököse a perben szereplő területnek. 20 éve 

megy a per, jó lenne peren kívül megegyezni. Október 19-én Jegyző asszonnyal és a 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjével egyeztető tárgyaláson vettünk részt Vecsés, kettős 

körforgalom forgalmi vizsgálata tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Útügyi Osztályánál. Az egész reptér forgalmát rá akarják engedni a kis körforgalomra. Október 

23-án a Szent István téren ünnepséget tartottunk az 1956. október 23-i forradalom és 

szabadságharc kitörésének 62. évfordulója alkalmából. Felolvasom dr. Fehér Edina Vecsési 

Járási Hivatal vezetőjének levelét, aki a Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatójának általános 

helyettese lett. Megköszönte az elmúlt négy év partneri együttműködését. Utódja dr. Szabó 

Zsolt, aki korábban Érden volt a járási hivatal vezetője. A következő felolvasott levél a Monori 

Rendőrkapitányságról érkezett, Zahorecz Sándor alezredes úrtól. Tájékoztatott minket arról, 

hogy a Vecsési Rendőrőrs őrsparancsnoka, Pallaga Norbert vezetői kinevezését, a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII törvény 59. § (1) bekezdése alapján 2018. szeptember 30-i hatállyal indoklás nélkül 

visszavonta. A Vecsési Rendőrőrs vezetésével 2018. október 1-jétől a Vecsési Rendőrőrs 
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Bűnügyi Alosztály vezetőjét, Makra Géza rendőralezredes urat bízta meg. El kell fogadnunk, 

de nem értjük a döntést. 10 évig volt Pallaga Norbert az őrsparancsnok, akivel nagyon jó 

kapcsolatot tartottunk fent. Felújítottuk a őrsöt, sok anyagi támogatást nyújtunk a rendőrségnek, 

így joggal várhatjuk el, hogy egyeztessenek velünk és ne pedig közöljék indoklás nélkül a 

változtatást. 

 

Szabó Attila képviselő: azt meg lehet kérdezni, hogy miért került a vezetői kinevezés 

visszavonásra? 

 

Szlahó Csaba polgármester: levélben megkérdezzük, hogy miért indoklás nélkül és miért most.  

 

Oláh László képviselő: javaslom, hogy egy köszönő levelet is írjunk, amelyben megköszönjük 

Pallaga Norbert munkáját. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

223/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

224/2018. (X.25.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a jövő évi munkaszüneti napokról és az ügyfélfogadási rendről 

szóló rendelet. Két alkalommal lenne nyáron igazgatási szünet július első hetében és augusztus 

második hetében, illetve télen a két ünnep között. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet módosítás elfogadását. 

 

 

14/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletét a 

2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti 

napok körüli ügyfélfogadási rendről. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A pályázati kiírásra egy 

pályázat érkezett. A meghallgatás október 3-án volt, amin a Pest Megyei Orvoskamara elnöke 

is részt vett. Hosszú évek óta dolgozunk együtt a jelenlegi intézményvezető főorvos úrral. Azt 

gondolom, hogy megelégedésre. Komoly innováció történt a területen, ami részben a főorvos 

úr munkájának is köszönhető. 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 Dr. Szarvas Tibor megbízásának elfogadását. 

 

 

225/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

Tibort bízza meg a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői teendőinek 

ellátásával a 2019. február 1-jétől 2024. január 31-ig terjedő időszakra. 
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Alapilletményét a Kjt. szerint, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

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

elkészíttetéséről. 

 

Határidő: 2019. január 15. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk és további jó munkát kívánunk főorvos úrnak. 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Vargáné Tarr Mária, aki 

eddig is együtt dolgozott főorvos úrral, adta be pályázatát. Őt is meghallgattuk október 3-án. 

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 Vargáné Tarr Mária megbízásának 

elfogadását. 

 

 

226/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

Máriát bízza meg a Vecsési Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói teendőinek 

ellátásával a 2018. december 1-jétől 2023. november 30-ig terjedő időszakra. 

Alapilletményét a Kjt. szerint, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

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

elkészíttetéséről. 

 

Határidő: 2018. november 15. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

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. 

 

 

227/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy 

dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű tanulók létszámát figyelembe véve a 

vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának 

módosítását nem tartja szükségesnek, mert városi szinten a határozattal 

megállapított hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók létszáma összesen 

16 fő, ezért a felvételi körzetek megállapításához szükséges arányszámításoknak nincs 

értékelhető eredménye. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala által 2018. február 26. napján meghirdetett kötelező felvételt 

biztosító vecsési általános iskolák körzethatárait változtatás nélkül elfogadhatónak 

tartja a 2019/2020. tanévre vonatkozóan. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: 2018. október 31-ig 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szükségesnek tartom, 

hogy a szülőket kérdezzük meg arról, hogy tartanak-e igényt az ügyelet biztosítására, így az 

előterjesztés „A” változatának elfogadását javaslom. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 

ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

és szintén az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

228/2018. (X.25.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2018. december 27-28. napokon – igény 

szerint – biztosít ügyeletet. 

 

2. A Semmelweis Bölcsőde 2018. december 27-28. napokon - igény szerint – biztosít 

ügyeletet. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. 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. A Wass Albert utcai 1 ha 

terület pályázat útján történő értékesítéséről szól, ezt ismételten kiírnánk 135 millió forint + 

ÁFA áron. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Gazdasági Bizottság elnökének távollétében ismertetem a 

bizottság véleményét. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy úgy, mint a „Páger” háznál, 

folyamatos legyen a hirdetés, amíg nem jelentkezik vevő.  

 

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

Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

229/2018. (X.25.) 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 folyamatos pályázat útján 

értékesíti a határozat mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak 

megfelelően. 

 

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 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. 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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületének. A Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: külön teszem fel szavazásra a határozati javaslat pontjait. 

Szavazásra teszem fel a Vecsési Tájházért Alapítvány támogatásának elfogadását. 

 

 

230/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 100.000,- Ft összeget biztosít 

a Vecsési Tájházért Alapítvány részére a káposztatermelést bemutató óriásfotók 

utólagos finanszírozására.  

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsési Tájházért Alapítvány részére a 

támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 

támogatásának elfogadását. 

 

 

231/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 1.950.000,- Ft összeget biztosít 

a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére működési költségeik fedezésére.  
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2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére a 

támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsés SE Kézilabda Szakosztály 

támogatásának elfogadását. 

 

 

232/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 7.1. számú melléklet 3.25. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsés 

SE Kézilabda Szakosztálya részére felnőtt és utánpótlás csapataik működéséhez. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsés SE Kézilabda Szakosztály részére a 

támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet 

sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a VSE Darts Szakosztály támogatásának 

elfogadását. 

 

 

233/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 120.000,- Ft összeget biztosít 

a VSE Darts Szakosztálya részére új dartstáblák megvásárlására. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VSE Darts Szakosztály részére a támogatási 

összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet 

a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Futball Club támogatásának 

elfogadását. 

 

 

234/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 7.1. számú melléklet 3.21. sora terhére 2.000.000,- Ft, az Önkormányzat 2018. 

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

mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 6.600.000,- Ft, mindösszesen 8.600.000,- Ft 

összeget biztosít a Vecsési Futball Club részére 2019. márciusáig felmerülő működési 

és egyéb költségeik fedezetére.   

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsési Futball Club részére a támogatási összeg 

biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a 

Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Városgondnok Kft. részére tagi 

kölcsön biztosításának elfogadását. 

 

 

235/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 10.000.000,- Ft összegű tagi 

kölcsönt biztosít a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. részére működőképességük 

megtartásához a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásáért. 

 

2. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Irgalmas Jézus Plébánia támogatásának 

elfogadását. 
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236/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget biztosít 

az Irgalmas Jézus Plébánia részére a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom felújítási 

költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Irgalmas Jézus Plébánia részére a támogatási 

összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet 

a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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 kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a SZIGÜ-INRI Kft. támogatásának 

elfogadását. 

 

 

237/2018. (X.25.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 3.2. számú mellékletének 22.3.1.1. sora terhére 500.000,- Ft összeget biztosít 

a SZIGÜ-INRI Kft. részére a vecsési temetkezési szokásokat bemutató könyv 

megjelentetési költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a SZIGÜ-INRI Kft. részére a támogatási összeg 

biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a 

Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. 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; 



17 

 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

Oláh László képviselő: egy megjegyzésem lenne a napirendhez. Úgy tudom, hogy a 

Városgondnok Kft. azért kérte a tagi kölcsönt, mert nem kapja meg az államtól a 

szemétszállítási díjat. Az Önkormányzat tehetne egy megjegyzést a központ felé, hogy lassan 

egy éve nem kapjuk meg a pénzt, amiből működne a cég. A lakosság is egy éve nem kapott 

csekket.  

 

Szlahó Csaba polgármester: igaza van a képviselő úrnak, de nem a mi hatáskörünk. 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2017. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

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: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és szintén 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

238/2018. (X.25.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató 

 

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. 

 

 

239/2018. (X.25.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/2018. tanévről szóló - Vecsés Város 

Önkormányzata és a Váci Egyházmegye Ordináriusa között 2012. május 29-én 

létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában előírt - beszámolóját elfogadja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: azonnal;  

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

13. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Szabó Attila képviselő: megalakult a Mi Hazánk Mozgalom Párt vecsési alapszervezete. A 

Jobbik vecsési szervezete megszűnt és a teljes tagság átlépett az új szervezetbe. Az eddig a 

Jobbik és a VNSZ által használt irodával kapcsolatosan majd fogok benyújtani egy kérést, hogy 

a jövőben is a VNSZ-szel együtt használhassuk.  

 

Oláh László képviselő: a fúrt kutak engedélyezésével kapcsolatosan egyeztettem jegyző 

asszonnyal. Arra a megállapításra jutottunk, hogy mindenkit türelemre szeretnénk inteni. A 
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jelenlegi szabályozás súlyos anyagi terhet ró a bejelentőre. A Kormány határidő módosítást 

nyújtott be.  

 

 

14. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági ülés és Képviselő-testületi ülés dátuma 

november 26-27. A közmeghallgatás tervezett időpontja november 22 vagy 29. A pontos 

dátumról értestést fogunk küldeni. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


