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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 29/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. november 27-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, Tábori Ferrenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné 

Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, dr. 

Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Harazin István Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, 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 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Szabó 

Attila és Tóth Judit képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 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. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
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ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (Ó-Plébánia épület helyi védelem alá helyezése) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata módosításának előkészítésére (Schweidel u. 

6159/5 és 6159/6 hrsz.)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és 

döntés a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00049 számú, „Vecsés Város bölcsőde építése és 

eszközbeszerzése” című pályázat önerejének igazolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bugyi Ilona projekt menedzser 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a XVIII. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Belterület Széchenyi út 46/A szám alatti, 

4173/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi lakásingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Vecsés, belterület 6115 helyrajzi számú építési terület 

értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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241/2018. (XI.27.) 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. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (Ó-Plébánia épület helyi védelem alá helyezése) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata módosításának előkészítésére (Schweidel u. 

6159/5 és 6159/6 hrsz.)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és 

döntés a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00049 számú, „Vecsés Város bölcsőde építése és 

eszközbeszerzése” című pályázat önerejének igazolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bugyi Ilona projekt menedzser 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a XVIII. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

22. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Belterület Széchenyi út 46/A szám alatti, 

4173/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi lakásingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Vecsés, belterület 6115 helyrajzi számú építési terület 

értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a DPMV Zrt. irányítástechnikai és diszpécserközpont épülete 

szerkezetkész állapotban van. A nyílászárókat beépítették és a külső szigetelés elkészült. A 

belső burkolási munkák kivitelezését, és időjárás függvényében a külső parkolók kiépítését a 

héten kezdik. A Damjanich utcai új bölcsődénél a kivitelező a szerződéses határidőre a 

beruházást készre jelentette.  A műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás során a készre jelentést 

elfogadta és a felmért kisebb hiányosságokra pótlást írt elő. A tervezett végleges átadás holnap 

lesz. A Mentőállomás és Alapellátási Központ építésénél a külső szigetelés mellett a belső 

munkát is végzik, behelyezték az összes nyílászárót, kiválasztottuk a burkolatokat, ezeket is 

kezdik lerakni. A külső tereprendezés és közműmunkák is elkezdődtek. A hideg időjárás miatt 

beállítottak hőlégbefúvókat, ezért ideiglenesen bezárták az épületet. Egyeztettünk a 

mentősökkel, helyszíni bejáráson mondták el a felmerülő igényeiket és elkezdtük az egyeztetést 

a jövőbeni üzemeltetésről is. A Sándor-tanyán a műfüves focipálya gyakorlatilag elkészült. A 

múlt héten terítették le a műfűszőnyeget és kezdték bedolgozni a szintén zöld granulátumot. 

Mivel a tanya belső közműellátással nem rendelkezik, a tervezést elindítottuk. Szintén 

elindítottuk egy öltöző konténer egység beszerzését, hogy a pálya tényleges használata a télen 

elkezdődjön. A Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének felújítása folyik. 

Sajnos a múlt heti eső miatt volt beázás. Mi és az iskola vezetése is felhívtuk erre a műszaki 

ellenőr figyelmét, kérve a mielőbbi intézkedését. A munka készültsége időarányos. A zsidó 

sírkertben a pályázatban vállalt kerítés építése és a tereprendezés határidőben megvalósult, az 

elszámolást beadtuk. November 12-én a P+R parkolók projektzáró ellenőrzését folytatták le. 

Mindent rendben találtak és a projektet le is zárták. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 
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útfelújítási pályázaton közel 90 millió forint támogatást nyertünk, amely összegből a Kinizsi 

utca útburkolatát építjük meg. A Mátyás utca útépítés kivitelezése elkészült a Rózsa utca és az 

Ágoston utca közötti szakaszon. A Zrínyi utca járdaépítésének egy szakaszát elkezdtük, de az 

időjárási körülmények nehezítik a kivitelezést. Október 27-én a Szent Kereszt Templomban a 

háborúk áldozataiért tartott szentmisén vettem részt, majd megkoszorúztuk a templom falán az 

áldozatok emléktábláját és a Hősök Ligetében az emlékművet. November 5-én Zahorecz 

Sándor, a monori rendőrkapitány bemutatta az új vecsési őrsparancsnokot, Körmöndi 

Bernadettet, aki december 1-jétől áll munkába. November 7-én Sulpiter konferencia volt a 

Bálint Ágnes Kulturális Központban. November 9-én a Mosolyország Óvoda Őszbúcsúztató 

lampionos felvonulást tartott. November 9. és 12. között 25 fős delegációval látogattunk el a 

rheinstetteni testvérvárosba a Szent Márton Egyházközség Márton napi ünnepségére, ahol 

megemlékeztünk a negyed évszázados kapcsolatról. A delegáció résztvevője volt a 

Nachtigallen kórus, képviseltette magát a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kulturverein, 

az Óvárosi Plébánia Egyházközsége, valamint a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület. 

November 11-én Szent Márton napi lampionos felvonulás volt a Falusi Nemzetiségi Óvoda 

szervezésében. November 14-én tartottuk a Szociális Munkások Napját, ahol szakági 

kitüntetéseket adott át Tábori Ferenc alpolgármester és Saska Istvánné képviselő, a Szociális 

Bizottság elnöke. November 14-én és 21-én egyeztetést tartottunk Horváth Zoltán tervezővel a 

Kézilabda Munkacsarnok és a Tanuszoda látványtervével kapcsolatban. November 20-án a 

Grassalkovich iskola igazgatója, Sárdi Krisztina keresett meg azzal a problémával, hogy az 

iskolában egy tanteremben leszakadt a mennyezet egy része. Az intézmény felülvizsgáltatta a 

többi termet is, a költségekhez várhatóan hozzá kell járulnunk majd. November 21-én részt 

vettem a BA Zrt. Konzultációs Bizottság ülésén. Elhangzott, hogy az elmúlt évben 15 millió 

utasuk volt, rengeteg új járatot indítottak. Ismertették az új terveket, melyek nyilván pozitívan 

hatnak városunkra. Építik a Cargo-t, 2019-2020. kerül majd átadásra. Építik az új parkoló házat 

és további terminál bővítéseket is terveznek Vecsés irányába. Ezek jó hírek, ami nem jó, hogy 

egyre több a repülő. Büszkék arra, hogy amennyire megnőtt az utasforgalmuk, ahhoz képest 

sokkal kevesebb a járatszám. Ez még ettől függetlenül sok. Megváltoztatták a felszállási 

szögeket, kanyarodási pontokat, ami Vecsést annyira nem érinti, de a XVIII. kerület és Kőbánya 

szenved tőle. Mindenki reklamál. A repülőtérrel együtt élni meg kell tanulni, minden új lakónak 

nagy kihívást jelent, de nekünk régieknek is egyre nagyobb. November 21-én a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatást tartott. November 22-én részt vettem a Pest 

Megyei Labdarúgó Szövetség Gólkirályi gáláján a Megyeházán. November 23-án Jegyző 

asszonnyal részt vettünk a Budapest Airport többszintes parkolóházának ünnepélyes 

alapkőletételén. November 23-án este a Bálint Ágnes Kulturális Központban került 

megrendezésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a IV. Vecsési Nóta és 

Operett est, amelynek költségeihez a Képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat is 

hozzájárult. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

242/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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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. 

 

 

243/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a könyvvizsgáló vélemény is megérkezett, jogszabályszerűnek 

és rendelet-alkotásra alkalmasnak találta.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a 

2019. évi átmeneti gazdálkodásról. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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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, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a rendeletünket, részben 

a Gondozási Központban, részben pedig a Családsegítőben és ő kért pontosítást. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

16/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 11/2018. (VII. 2.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (Ó-Plébánia épület helyi védelem alá helyezése) 

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. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

17/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a 

településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata módosításának előkészítésére (Schweidel u. 

6159/5 és 6159/6 hrsz.)  

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 az a javaslata, hogy a vállalkozónak 20 millió forint értékben kell településrendezési 

szerződést kötnie, illetve 6 férőhelyes parkolót kell kialakítania, ami nem a telken belül van és 

nem közterület. Ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a Gazdasági Bizottságon elhangzott javaslattal támogatja, azzal az eltéréssel, 

hogy 30 millió forint értékben kell a vállalkozónak településrendezési szerződést kötnie.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: megvizsgáltuk a területet, nem tud a vállalkozó 

máshol kialakítani parkolót, ezért módosító javaslatom, hogy az ott található játszótér és a 

labdázó melletti részt kell leburkolnia. A településrendezési szerződésnél maradjon a 30 millió 

forint. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által ismertetett 

módosító javaslat elfogadását. 
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244/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

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

kezdeményezi  

 

a Schweidel József utca 6159/5 és 6169/6 hrsz-ú telkek vonatkozásában azzal a céllal, 

hogy az ott kijelölt új kertvárosias lakóterületi építési övezet tegye lehetővé 

telkenként két épületben 4 lakás létesítését.  

 

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

kezdeményezői (Szász-Therm Kft.) vállalják a tervezett tervmódosítás arányos 

tervezési díjának megfizetését és a módosítás feltételeként 

a) népességszám-növekedés miatt szükséges intézményfejlesztéshez 30.000.000,- Ft 

értékű hozzájárulást; 

b) parkolók kiépítését a Schweidel József utcában a játszótér és a labdázó előtt a 

Vagyongazdálkodási Osztállyal egyeztetett módon. 

 

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

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

szerződést a kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, 

amelyek egyébként az Önkormányzatot terhelnék.  

 

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

a jelenleg folyamatban lévő módosítással egyidejűleg megtörténhessen, amennyiben 

ez még megoldható. Ellenkező esetben a módosítás új településrendezési eljárásban 

történhet. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és 

döntés a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről 

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 az 1. határozati javaslat elfogadását. 
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245/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda részére plusz 1 fő határozott idejű 

óvodapedagógusi létszámot 2019. január 1-jétől 2019. május 31-ig az intézmény 

német nemzetiségi nevelési feladatainak ellátására. A Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 2019. január 1-jétől 2019. május 31-

ig 11 fő.  

 

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

döntés végrehajtásához szükséges fedezetet az intézmény 2019. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

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;  

a fedezet biztosítására: 2019. évi költségvetés készítése 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

246/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda intézményvezető-helyettese Vargyasné Bakonyi 

Ildikó részére az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata helyettesítésre 

vonatkozó rendelkezései alapján 2018. november 9. napjától az intézményvezető 

tartós távolléte idejére az intézményvezetői pótlék kifizetését, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete szerint az illetményalap 40%-ának 

(73.080,-Ft) erejéig. 

 

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

döntés végrehajtásához szükséges fedezetet az intézmény 2019. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

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

intézmény vezetőjét és intézményvezető-helyettesét.  

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;  

a fedezet biztosítására: 2019. évi költségvetés készítése 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Semmelweis Bölcsőde telephelye nevének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és a Tipegők név elfogadását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

és szintén a Tipegők név elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és a Halmi Bölcsőde név elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Tipegők név elfogadását. 

 

 

247/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

Bizottság és a Szociális Bizottság javaslatát, mely szerint a Semmelweis Bölcsőde 

telephelye a „Tipegők” elnevezést viselje, nem fogadta el.  

 

 

(4 igen szavazat, 1 nem szavazat, 4 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Halmi Bölcsőde név elfogadását. 

 

 

248/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

Bizottság javaslatát, mely szerint a Semmelweis Bölcsőde telephelye a „Halmi Bölcsi” 

elnevezést viselje, nem fogadta el.  

 

 

(3 igen szavazat, 2 nem szavazat, 4 tartózkodás) 
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9. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyására 

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. Szájsebészeti szakvizsgát tesz a doktor úr, 

amíg ez folyamatban van általános helyettese lesz.  

 

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

 

 

249/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, miszerint a Vecsés 

2. számú területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzetben a feladatot ellátó dr. 

Sibalin Milán általános helyettese 2018. december 1. napjától határozatlan 

időtartamra dr. Kasza Éva. 

 

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

értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: 2018. november 30. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásához egyetértési jogát adja. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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250/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Mosolyország Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Bálint Ágnes Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

5. Felkéri a Polgármestert a munkatervek véleményezéséről az óvodák vezetőinek 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóinak 

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. 

 

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

Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásához egyetértési jogát adja. 

 



16 

 

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

 

 

251/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Falusi 

Nemzetiségi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

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

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Mosolyország Óvoda 2017/2018. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 
 

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

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozó beszámolóját. 

 

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

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Tündérkert Óvoda 2017/2018. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert az óvodák vezetőinek kiértesítésére a beszámolók 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00049 számú, „Vecsés Város bölcsőde építése és 

eszközbeszerzése” című pályázat önerejének igazolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az önerőt februári határozatában biztosította a Képviselő-testület, 

de a pályázati útmutató meghatározott pontjainak nem feleltünk meg, pontosítás miatt hoztuk a 

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

 

 

252/2018. (XI.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1.  a 44/2018. (II.24) határozatot fenntartva továbbra is vállalja a VEKOP-6.1.1-15-PT1-

2016-00049 számú, „Vecsés Város bölcsőde építés és eszközbeszerzése” című pályázat 

keretében a kivitelezési költségeknél felmerült bruttó 120 785 862 Ft önerőt és azt a 

2018. évi költségvetési rendelet 3.1. számú mellékletének 6.1.1.2.1.1 során (81 millió 

Ft-ot), valamint a 7.2. melléklet 1.1.7 során (40 millió Ft-ot) biztosítja. 
 

2.  A Támogató felé az önerő rendelkezésre állását az „Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz” című pályázati dokumentum 8. fejezet 5. pontjában előírt formai 

követelményeknek megfelelően a következőképpen igazolja:  
 

- A projekt címe: Vecsés Város bölcsőde építése és eszközbeszerzése 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2220 Vecsés, Damjanich u. 

34. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3837/1 

- A projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 

- A projekt teljes költsége: 455 963 471 Ft 

- A projekt elszámolható költsége: 335 177 609 Ft 

- Az önkormányzati önerő összege a támogatást igénylő nem elszámolható 

hozzájárulásaként: 120 785 862 Ft 

- Az igényelt támogatás összege: 335 177 609 Ft 

- A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő 

összegét az Önkormányzat költségvetésében elkülöníti. 

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a projekt költségvetésének, illetve a 

támogatási szerződés módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. 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, azzal, hogy a mentőállomás bútorzatával 

csökkentsük a tételt.   

 

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

és elfogadásra javasolja szintén a mentőállomás bútorzatának kivételével 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 módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

 

253/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 2.20. sora terhére 6.568.799,- Ft összeget, a 6.2. 

számú melléklet 4.3. sora terhére 20.000.000,- Ft összeget, 3.2. számú melléklet 

22.3.1.1. sora terhére 14.670.701,- Ft összeget, mindösszesen 31.213.500,- Ft összeget 

biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 14.490.000,- Ft működési 

kiadásra, 16.723.500,- Ft fejlesztésre fordítható. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.15. sora terhére 1.350.000,- Ft támogatást 

biztosít a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. részére a Vecsési 

Kalendárium 200 példányban történő megjelentetésére. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.15. sora terhére bruttó 366.201,- Ft összeget 

biztosít a Gondozási Központ részére illetmény különbözet biztosítására. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.15. sora terhére 250.000,- Ft összeget, a 3.2. 

melléklet 22.3.1.1. sora terhére 105.000,- Ft összeget, összesen bruttó 355.000,- Ft 

támogatási összeget biztosít a Vecsési Rendőrőrs alkalmazottai részére év végi jutalom 

kifizetésére. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.15. sora terhére 3.568.799,- Ft összeget, a 7.2. 

számú melléklet 2.9. sora terhére 2.000.000,- Ft összeget, a 7.2. számú melléklet 2.20. 

sora terhére 3.431.201,- Ft összeget, összesen bruttó 9.000.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít a Halmi Telepi Általános Iskola, az Andrássy Gyula Általános Iskola és a 

Vecsési Zeneiskola dolgozóinak jutalmazására. 
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6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.4. sora terhére 50.000.000,- Ft összeget biztosít 

az Alapellátási Központ építésénél felmerült további költségek fedezetére. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.5. sora terhére 15.000.000,- Ft összeget biztosít 

a Bölcsőde építésénél felmerült további költségek fedezetére. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.17. sora terhére 10.000.000,- Ft összeget, 7.2. 

számú melléklet 2.9. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget, összesen 15.000.000,- Ft 

összeget biztosít útkarbantartási munkák fedezetére. 

 

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

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

rendelet 7.2. számú mellékletének 1.1.15. sora terhére 3.000.000,- Ft összeget biztosít 

a Sándor tanyán épülő műfüves pálya ideiglenes energiabiztosításának fedezetére. 

 

10. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-

profit Kft. részére a támogatási összegek biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

megkötni. 

 

11. 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. IV. 

negyedévi rendeletmódosítása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a könyvvizsgáló is támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 

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

 

 

254/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

OTP Bank Nyrt-től 200.000.000 Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét a 

szerződéskötés napjától, de legkorábban 2019. január 02-tól 2019. december 20-ig, a 

rendelkezésre tartott összeget legfeljebb 200.000.000 Ft-ban határozza meg. 

 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 

jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel, 

figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvényt és az annak 

végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

 

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

hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 

feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja 

az Önkormányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 45 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéhez 

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.  

 

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

 

 

255/2018. (XI.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

Január 22. 

 

Javaslat a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Papp Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetője 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi zárvatartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző, titkárságvezető 

 

Február 19. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

    Üzemeltetési Osztály vezetője 

    Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

    Üzemeltetési Osztály vezetője 

    Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
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Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője 

 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2018. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

Beszámoló a Központi Konyha 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Nagy László intézményvezető 

 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról  

Előterjesztő: Vadászi Istvánné bizottsági elnök 

 

Javaslat a 2019. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi munkájáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

Március 19. 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…..) 

önkormányzati rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 11/2018. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő 

felvételi időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
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Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Kis Tóth János igazgató 

 

Április 23.  

 

Javaslat az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Mohainé Jakab Anikó jegyző, valamint a bizottsági elnökök 

 

Javaslat kitüntetések odaítélésére a sport területén a 11/2011. (III.25.) önkormányzati 

rendelet alapján 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző, Igazgatási Osztály  

 

Beszámoló a főépítész 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Berényi Mária főépítész 

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Vadászi Istvánné igazgató 

 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

 

Május 21.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…...) 

önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 
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    Üzemeltetési Osztály vezetője 

    Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Beszámoló az Önkormányzat intézményeiben 2018. évben végzett ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Elekes Mária Belső ellenőr 

 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2019/2020. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

Beszámoló a Rendőrség 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: dr. Lakos Gábor, a közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

Június 18. 

  

Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Fekete Károly, a közalapítvány elnöke 

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pelyvás Gyöngyi, a közalapítvány elnöke 

 

 

Július 23. 

 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. január-június hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

Szakmai beszámoló a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Kortye Vilmos szerkesztő 

 

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Vadászi Istvánné bizottsági elnök 

 

Augusztus 

 

SZÜNET 

 

Szeptember 17.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

    Üzemeltetési Osztály vezetője 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

 

Október – Alakuló ülés 
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November 19. 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Oktatási Bizottság elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 

 

Beszámoló a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szakmai 

munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató 

 

Javaslat a 2020. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: polgármester 

  

 

November 28. 

 

Közmeghallgatás 

 

December 10.  

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

    Üzemeltető Osztály vezetője 

 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: titkárságvezető 

 

Javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály vezetője 

       Üzemeltetési Osztály vezetője 

    Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
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Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. július-december hónapokban 

végzett külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: oktatási ügyintéző 

 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: a társulás elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-

3.A.2-2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv 

megvalósításáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály vezetője 

 

 

Állandó napirendi pont: 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Szociális Bizottság elnöke 

  Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

Kérdés 

Interpelláció 

Közérdekű bejelentés 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztések határidőben 

történő elkészíttetéséről és bizottság(ok) elé történő terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; illetve a munkaterv szerint folyamatos 

 

Felelős: Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bugyi Ilona projekt menedzser 
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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.  

 

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

 

 

256/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-

0031 számú „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” című 

pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a határozat mellékletét képező, 

2017. december 14. óta eltelt időszakra vonatkozó Intézkedési terv megvalósulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a szakmai 

vezetőt és a projektmenedzsert. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a XVIII. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

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. 

 

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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257/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

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

Vecsési Káposztafesztről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

 

258/2018. (XI.27.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 
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Oláh László képviselő: Iskola utcánál a zebránál meg kellene oldani a térvilágítást, mert 

igencsak sötét van, hiába ég a lámpa. A jövőben hogyan tudjuk megakadályozni a Schweidel 

utcához hasonló építkezéseket? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ha túlépítkezés folyik, végrehajtás van, akár bontás, egyéb 

pénzbehajtás a NAV intézkedik. 

 

20. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Oláh László képviselő: december 9-én szokásos Motoros Mikulás felvonulásunkat tartjuk a 

Halmi térről indulva délután 14 órától. Szeretettel várunk mindenkit!  

 

Szlahó Csaba polgármester: december 16-án kerül megrendezésre a Mindenki Karácsonya a 

Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren. Sok szeretettel várunk mindenkit! 

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: december 2-án tartjuk a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett Sváb Disznóvágást a Tájháznál. Minden érdeklődőt szívesen 

látunk.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: november 29-én, csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tart a 

Képviselő-testület. 

 

21. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: decemberben a bizottsági ülések december 12-én, szerdán 

lesznek, a Képviselő-testületi ülés pedig december 13-án, csütörtökön lesz.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


