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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 1/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. január 29-én (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

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

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 

Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kecskeméti Róbert 

szakértő, Pável Béla szakértő 

 

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

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

Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 

 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat Vecsés 6110/8; 6109/4; 6109/11 hrsz-ú út elnevezésére 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontok elfogadását. 

 

 

1/2019. (I.29.) határozat 

 

 

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

előterjesztéseket leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 
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Javaslat Vecsés 6110/8; 6109/4; 6109/11 hrsz-ú út elnevezésére 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem. 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

nemzetiségi önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat önkormányzati fenntartású intézményekben ún. „Vecsés pótlék” bevezetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 244/2018. (XI.27.) számú határozatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. április-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Kérdés 

 

14. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

15. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Vörösmarty u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építésére megkötött vállalkozási 

szerződés 2. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Budai Nagy Antal út 0291/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

2/2019. (I.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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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 …./2019. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

nemzetiségi önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat önkormányzati fenntartású intézményekben ún. „Vecsés pótlék” bevezetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 244/2018. (XI.27.) számú határozatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. április-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Kérdés 

 

14. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

15. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

16. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Vörösmarty u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építésére megkötött vállalkozási 

szerződés 2. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Budai Nagy Antal út 0291/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Damjanich utcai TIPEGŐK bölcsőde épületének használatba 

vételi eljárását elindítottuk. Ehhez sok szakhatóság és közműszolgáltató nyilatkozatának 

beszerzésére van szükség, ami időigényes. A terveink szerint február végéig szeretnénk a 

használtba vételt papíron is rendezni! A Mentőállomás és Alapellátási Központ építésénél a 

villamos energia bővítés megvalósítása érdekében több alkalommal ”leveleztünk” az ELMŰ-

vel, csak márciusra ígérték a kivitelezést. Ez nem csak az elektromos berendezések próbáinál 

jelent gondot, hanem a kivitelezés során is. Az épületbe az összes nyílászárót behelyezték, az 

oldalfali burkolásokkal szinte teljesen készen vannak, szerelik az álmennyezetet, 

szerelvényeznek belül. A külső munkák az időjárás függvényében tudnak haladni. A Sándor-

tanyán a műfüves focipályát örömmel használatba vették a labdarúgók. A konténer öltözőket 

csak február közepére szállítják le, a telepítési előkészületeket megvalósítottuk. A 

Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének felújítása elkészült, sajnos egy 

alkalommal beázott a tornacsarnok. Ezt a hibát kijavították, azóta sajnos újabb beázás történt. 

Az új tetőn lévő szigeteléssel a teremben a belső hőérzet lényegesen nem javult. Az Ovi-Sport 
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Közhasznú Alapítvány értesítést küldött 2019 január elején, hogy a programjukra benyújtott 

pályázatunk támogatást kapott. Ezek szerint a Falusi Nemzetiségi Óvodában és a Bálint Ágnes 

Óvodában egy-egy, több sportág művelésére alkalmas multifunkcionális műfüves sportpálya 

létesülhet felszerelésekkel és képzéssel együtt.  A Támogatási szerződést aláírtuk, a program 

ezután akkor indul, ha a saját részt – 2 x 4.500.000 Ft-ot – átutaljuk. DPMV Zrt. 

Irányítástechnikai Központja elkészült, a műszaki átadással, használatbavételi engedélyezéssel 

kapcsolatos eljárásokat intézik. A karbantartó brigád az időjárási körülményektől függően végzi 

a szükséges javítási munkákat városszerte. December 16-án került megrendezésre a Mindenki 

Karácsonya rendezvény, idén is sok program és kézműves vásár fogadta az érdeklődőket. 

Január 8-án az OTP munkatársaival aláírásra került a hitelszerződés. Január 10-én a 

mentőállomással kapcsolatos egyeztetést folytattunk a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

vezetőjével és az érintettekkel. Arra a megállapításra jutottunk, hogy szükséges megkeresnünk 

az Országos Mentőszolgálat vezetőjét annak érdekében, hogy pontosítsák, hogy milyen autókat 

fognak ide beállítani. Január 12-én, szombaton részt vettem az Ecseri Böllérfesztiválon. Január 

17-én a Hungarocontrol Zrt. éves fogadásán vettem részt Tábori Ferenc alpolgármester úrral. 

Január 17-18-án Jegyző asszony, Aljegyző asszony és a Rendszergazda választási értekezleten 

vett részt. Január 19-én került megrendezésre Vecsés Város Bálja. Január 21-én helyszíni 

bejárást tartottunk az Erzsébet téri templomban, megnéztük, hogyan haladnak a felújítási 

munkálatok. Óriási az épület, nagyon szép lesz, ha készen lesz. Nagyon sok mindent 

megcsináltak már, de még sok munka van hátra. Január 23-án tárgyalást folytattunk a Nemzeti 

Befektetési Ügynökség munkatársaival: külföldi beruházó logisztikai központ kialakítására 

alkalmas területet keres. Január 27-én a Magyar Kultúra Napja és a Vecsés 700 éves 

ünnepségsorozat záró programjaként került bemutatásra Kortye Vilmos ötlete alapján a 

„Vecsés 700 éves” című zenés színdarab a WATT társulat és a helyi kulturális csoportok 

előadásában. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

3/2019. (I.29.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

4/2019. (I.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását. 

 

 

1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletét a helyi 

környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

  

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

Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásához egyetértését adta. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

5/2019. (I.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2019. január 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásához egyetértését adta.  

 

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

 

 

6/2019. (I.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Roma 
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Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2019. január 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

nemzetiségi önkormányzati vélemény kialakítására 

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 a határozati javaslat „A” változatát. 

 

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

Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását támogatta. 

 

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

elfogadását. 

 

 

7/2019. (I.29.) határozat 

 

 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy 

a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 2019. január 15-ig 

megküldött tervezetet, Vecsés Város Önkormányzatának 227/2018. (X.25.) 

határozatát, továbbá Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 6/2019. 

(01.16.) határozatát figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák felvételi körzethatárait a 2019/2020. tanévre vonatkozóan elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 

Iskola felvételi körzete Vecsés Város közigazgatási területe legyen azon gyermekek 

számára, akiknek szülei a német nemzetiséghez tartozónak vallják/vallották magukat. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát és Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatát. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2019. február 8-ig 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat önkormányzati fenntartású intézményekben ún. „Vecsés pótlék” bevezetésére 

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 határozati javaslatok „B” változatát a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja szintén a határozati javaslatok „B” változatát a Képviselő-testületnek.  

 

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

és szintén a magasabb összegű határozati javaslatokat javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok „B” változatát. 

 

Szlahó Csaba polgármester: próbáljuk a jó munkaerőt megtartani, ameddig bírjuk, ezt tegyük 

meg. Szavazásra teszem fel a 1. határozati javaslat „B” változatának elfogadását. 

 

 

8/2019. (I.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évtől 

kezdődően a Semmelweis Bölcsőde, a Gondozási Központ, a Vecsés és Környéke 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, a 

Róder Imre Városi Könyvtár és az Oktatási Intézmények Konyhája vezetője részére 

havi bruttó 35.000,- Ft/fő összegű „Vecsés pótlékot” állapít meg. 

 

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

döntés végrehajtása érdekében bruttó 3.000.000,- Ft összeget az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal; 
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a fedezet biztosítása: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását. 

 

 

9/2019. (I.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évtől 

kezdődően a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó egyéb alkalmazottak részére, 

az egészségügyi intézményekben a vezetők és orvosokon kívül az alkalmazottak 

részére, a szociális intézményekben a vezetőkön kívül valamennyi dolgozó részére, a 

közművelődési intézményekben a vezetőkön kívül valamennyi dolgozó részére havi 

bruttó 15.000,- Ft/fő összegű „Vecsés pótlékot” állapít meg. 

 

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

döntés végrehajtása érdekében bruttó 51.000.000,- Ft összeget az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal; 

a fedezet biztosítása: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

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 azt a változatot fogadta el, hogy 3-3 hétig lesz zárva a két bölcsőde és közösen egy hét lesz, 

amikor mindkettő zárva lesz. Ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és az Oktatási Bizottság által elfogadott verziót javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a feladatalapú támogatás igénylése miatt, ha 10 napot 

meghaladóan van zárva egy intézmény, akkor már nem jogosult a támogatásra, ezért az alábbiak 

szerint módosulna a zárva tartás. A Mária utcai bölcsőde zárva lesz június 24-től július 19-ig, a 

TIPEGŐK Bölcsőde július 15-től augusztus 9-ig. Mindegyik bölcsőde 4-4 hétre zárna be, ebből 

a közös zárva tartás a július 15-től július 19-ig tartó időszak, összesen 5 nap.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a jegyző asszony által ismertetett 

módosítással a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

10/2019. (I.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2019. évben a Vecsési Mosolyország Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 

2019. június 24-től július 19-ig, a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési 

Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2019. július 22-től augusztus 16-ig tart. 

 

2. 2019. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2019. június 24-től július 19-

ig, a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde nyári bezárása 2019. 

július 15-től augusztus 9-ig tart. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül  

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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11/2019. (I.29.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 139/2018. 

(V.29.) Kt. határozattal elfogadott, érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat 4. számú 

függelékében szereplő közbeszerzési tervet 2019. évre vonatkozóan az alábbi 

tartalommal fogadja el:  

 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Tervezett 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás 

tervezett 

megindítása 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

Vecsés, Kinizsi 

utca felújítási 

munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

2015. évi 

CXLIII. törvény 

(a 

továbbiakban: 

Kbt.). 

Harmadik rész 

115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással 

induló és a 

nemzeti nyílt 

eljárási 

szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. február 

közepe 

2019. 

augusztus 

közepe 

Az Eötvös utca 

(Piac tér és Telepi 

út közötti 

szakasza)felújítási 

munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással 

induló és a 

nemzeti nyílt 

eljárási 

szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. február 

közepe 

2019. június 

vége 

Sándor tanyán 

létesülő futball 

centrum 

kiszolgáló 

épületeinek 

kivitelezése 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

113. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással 

induló és a 

2019. IV. 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 
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nemzeti nyílt 

eljárási 

szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

Vecsés, 0202. sz. 

út kivitelezési 

munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással 

induló és a 

nemzeti nyílt 

eljárási 

szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. IV. 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon 2019. évi Közbeszerzési 

Tervnek az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal; 

a Terv közzétételére: 2019. február 01. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Képviselő-testület 244/2018. (XI.27.) számú határozatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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12/2019. (I.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 244/2018. 

(XI.27.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

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 6159/6 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. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a 244/2018. (XI.27.) határozat jelen 

módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényesek és hatályosak. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntéstől számított 3 munkanapon belül  

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester  

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2018. április-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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13/2019. (I.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2018. április-december hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

14/2019. (I.29.) határozat 

 

 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

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

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Kérdés 
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Oláh László képviselő: lakossági kérést szeretnék tolmácsolni. A régi Állami Gazdaság területe 

felé, a Széchenyi utca végén lévő nagy kanyar felé is menjen el a helyi buszjárat délelőtt és a 

déli órákban. Sok a kisgyermekes család, nem mindenkinek van autója. Lehet arra kibővíteni a 

járatot? 

 

Alattyányi István képviselő: egy éven keresztül ment arra a busz, nem voltak utasok. 

 

Tóth Judit képviselő: a Lőrinci úton a Kombi Expresztől felfelé milyen besorolási övezetben 

vannak a területek? 

 

Szlahó Csaba polgármester: a MÁV oldalán lévő terület jó részt a MÁV-é. 

 

Tóth Judit képviselő: a közmeghallgatás jegyzőkönyve nincs fent a honlapon. Az utolsó 

jegyzőkönyv 2017. évi, a határozatok is 2017. éviek. SZMSZ-ben lehetne szabályozni, mert 

most jelenleg az van benne, hogy bekötve a könyvtárban van.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: törvény határozza meg, hogy kötelezően hol kell közzétenni. 

Pótolni kell. 

 

Tóth Judit képviselő: elavult Vecsés honlapja, nem ártana modernebb, könnyebben kezelhetőbb 

felületet kialakítani. 

 

14. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: kísérleti jelleggel február 3-tól vasárnaponként buszjárat indul 

Vecsésről a Gyáli piacra. Több helyen meg fog állni. 

 

15. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés február 26-án, bizottsági ülések február 

25-én lesznek. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


