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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 7/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. április 30-án (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Istvánné, Szabó Attila, Tóth Judit, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Berényi Mária főépítész, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat igazgató-főorvos, Sárdy Károly DPMV Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Borbélyné dr. 

Muity Klára Vecsési Járási Hivatal osztályvezető 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket a megjelent intézményvezetőket, 

kollégákat, a kapitányságvezető urat és az őrsparancsnok asszonyt. Megállapítom a jelenléti ív 

alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes. Oláh László képviselő úr jelezte, hogy nem tud 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 a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Sárdy Károly igazgatóság elnöke 

  Horváth Attila vezérigazgató 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására 

vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárás elfogadására (Előd utca mögötti 

terület; Mátyás utca; Budai Nagy Antal utca; Schweidel J. utca)  
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2019. évi 

Közbeszerzési Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása terv és a Vecsés Város 

helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0202/1 hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges területek megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és a 

tartósan távollévő óvodavezető helyettesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására és a 36/2019. (II.28.) határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 
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16. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

21. napirendi pont: 

Javaslat elismerő címek és helyi kitüntetések adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

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

 

 

66/2019. (IV.30.) 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 a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására 

vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárás elfogadására (Előd utca mögötti 

terület; Mátyás utca; Budai Nagy Antal utca; Schweidel J. utca)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2019. évi 

Közbeszerzési Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása terv és a Vecsés Város 

helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0202/1 hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges területek megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és a 

tartósan távollévő óvodavezető helyettesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására és a 32/2019. (II.28.) határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
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15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

21. napirendi pont: 

Javaslat elismerő címek és helyi kitüntetések adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(10 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 bölcsődére a Kormányhivatal Gyáli 

Építési Osztálya 2019. április 15-én kiadta a használatbavételi engedélyt, a működési 

engedélyezés a jogerőre emelkedést követően elindult. A Mentőállomás és Alapellátási 

Központ építése jól halad, várhatóan 2,5-3 hónapon belül kész az intézmény. Az I. ütem 

műszaki átadás-átvétele a héten kezdődik. Sajnos az ELMŰ-vel nehezen jutunk előre. Az új 

ivóvíz bekötéséhez is még várjuk a közútkezelő hozzájárulását, mivel a gerincvezetékhez 

csatlakozás útfelbontással jár. A Görög tanya birtokba vétele megtörtént, a földhivatali 

tulajdoni rendezés és a közműszolgáltatói szerződések átírása folyamatban van. A 

Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezet javításához a szakértői vélemény 

elkészült. Sajnos szükséges a tető megbontása, mert így tárható fel egyértelműen a 

tartószerkezet megerősítésének a szükségessége. A SULPíTER projekt kapcsán a Széchenyi 

Programiroda Kft. Központi Ellenőrzési Osztálya 2019. április 16-án helyszíni 
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szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés összegző véleménye az volt, hogy 

a megvizsgált dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerű támogatás felhasználás és 

elszámolás történt. Még Bolognában van egy rendezvény, és a projekt május végén lezárul. Az 

MLSZ-hez két defibrillátor beszerzésére adtunk be pályázatot. Ezek a sportesemények 

biztonságát szolgálhatják, a pályázat során kiképzett személyek révén. Az Eötvös és a Kinizsi 

utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, várhatóan május közepén 

egy rendkívüli ülésen tudunk eredményt megállapítani. A Zrínyi utca Arany János utca és Toldy 

Ferenc utca közötti szakaszának járdaépítése elkészült. Március 27-én Maglódon bölcsőde 

átadó ünnepség volt. Április 2-án a Kézilabda Szövetség műszaki ellenőrével és a Városközpont 

Kft. munkatársaival egyeztettük a Grassalkovich iskola tetőszerkezetéről készített szakértői 

véleményről. Április 9-én a Készenléti Rendőrség parancsnokánál, Dr. Kuczik János Zoltánnál 

jártam helikopter bérlés ügyében a Lóti-Futi rendezvényre. Április 10-én Kuratóriumi ülést 

tartottunk a kitüntetési javaslatokról. Április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából 

"Vallomás a csodáról" címmel a 100 éve elhunyt Ady Endrére emlékeztek a Róder Imre Városi 

Könyvtárban. Április 15-én a Mentőállomás és Alapellátási Központtal kapcsolatban az OMSZ 

munkatársa, az Egészségügyi Szolgálat vezetője, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője és 

Jegyző asszony egyeztetést tartottak a Mentőállomás üzemeltetéséről. Április 16-án 

kommunikációs megbeszélés volt a DPMV munkatársaival két témában. Az egyik a 

vízminőség-kifogás: kértem, hogy a rövid-, közép- és hosszútávú megoldásokra tegyenek 

javaslatot, valamint kértük a DPMV kommunikációjának javítását a lakosság felé. Április 17-

én ismét Kuratóriumi ülés tartottunk a kitüntetési javaslatokról. Április 18-án egyeztetést 

tartottunk Gyál, Üllő és Maglód polgármestereivel a DPMV pénzügyi helyzetével kapcsolatos 

kérdésekről. Április 25-én Jegyző asszonnyal részt vettünk a Stáció Hotelben szervezett 

partnerségi találkozón. Április 26-án a DPMV Zrt-nél az összes település polgármesterének 

részvételével megbeszélést tartottunk. (Ráckeve-Soroksár Dunaág csatornázása, Dunavarsány 

+ 5 település helyzete, vagyonkezelés, amortizáció). Április 29-én volt az új helyre költözött 

Kormányablak megnyitója, amelyen jelen volt Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség 

közszolgálatért felelős államtitkára, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Dr. Tarnai 

Richárd kormánymegbízott, és köszöntő beszédet mondtam. Szavazásra teszem fel a beszámoló 

elfogadását. 

 

 

67/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 
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68/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

elfogadására 

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, Pénzügyi Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi 

Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

69/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolóját 

 

14.697.868.000,-  Ft mérleg-főösszeggel 

                                582.850.000,-  Ft saját tőkével 

                537.000,-  Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

Sárdy Károly igazgatóság elnöke értesítésére: a döntést követő 3 napon 

belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 

 

 

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

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására 

vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárás elfogadására (Előd utca mögötti 

terület; Mátyás utca; Budai Nagy Antal utca; Schweidel J. utca)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

 

70/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület megismerte, tudomásul vette és elfogadja a Vecsés Város 

Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozat (továbbiakban: 

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

önkormányzati rendelet (továbbiakban: VÉSZ) módosítása tervezetére vonatkozóan  

 

a) a Trk. 37.§ és 38.§ szerinti előzetes és közbenső véleményezési szakasza során 

beérkezett véleményeket,  

b) a Trk. 37.§ és 38. § szerinti véleményekről készített összefoglalót, és  

c) Vecsés Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

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

eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a fenti egyeztetések eredményeként a végső 

véleményezési dokumentációban történt módosításokat az alábbiak szerint: 

 

a) új erdő területfelhasználási egység kijelölését az Alacskai út és Gyál 

közigazgatási határa között, a megszüntetett erdőtérség mértékével megegyező 

nagyságban, 

b) az Előd utca mögött tervezett kertvárosi lakóterület és közkert kialakításának 

módosítását és az építhető lakásszám csökkentését. 

 

 

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

 

a) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről,  
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b) a TSZT és VÉSZ részleges módosítására vonatkozó, lezárult véleményezési 

szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak 

megfelelő közzétételéről, valamint 

c) a TSZT és a VÉSZ részleges módosítás Trk. 40. § szerinti végső véleményezési 

szakasza megkezdéséről a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél. 

 

Határidő: azonnal; illetve a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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 tájékoztató elfogadását. 

 

 

71/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 

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

veszi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2019. évi 

Közbeszerzési Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi 

Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

72/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot és ezzel egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a 139/2018. (V.29.) számú határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 11/2019. (I.19.) határozattal elfogadott 2019. évi 

Közbeszerzési Terv változatlan tartalommal a Szabályzat 4. számú függelékét képezi. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város 2016-2020 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 

felülvizsgálatára 

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. 

 

 

73/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vecsés Város 

Környezetvédelmi Terve 2016-2020” című dokumentumot felülvizsgálta és úgy dönt, 

hogy a Programot változatlan formában jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jövőben is gondoskodjon a „Vecsés 

Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020” dokumentumban megfogalmazott 

célok, feladatok határidőben történő teljesítéséről, továbbá a dokumentum legkésőbb 

2020. december 31-ig történő átfogó felülvizsgálatáról. 

 

Határidő: azonnal; 

legkésőbb 2020. december 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása terv és a Vecsés Város 

helyi fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) felülvizsgálatára 

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. 

 

 

74/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Klímavédelmi 

Stratégiai koncepció megalapozása terv és a Vecsés Város helyi fenntarthatósági terv 

(Local Agenda 21) dokumentumokat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 

dokumentumokat változatlan formában jóváhagyja. 

 

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

Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása terv és a Vecsés Város helyi 

fenntarthatósági terv (Local Agenda 21) dokumentumokban megfogalmazott célok 

teljesítéséről, továbbá gondoskodjon a dokumentumok legkésőbb 2020. december 31-

ig történő átfogó felülvizsgálatáról. 

 

Határidő: azonnal; 

legkésőbb 2020. december 31. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Javaslat Vecsés Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervének elfogadására 

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. 

 

 

75/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező, Vecsés Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervét. 

 

Határidő: azonnal; 

az Agrárminisztériumnak való megküldésre: 2019. május 15-ig 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0202/1 hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges területek megvételére 

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, Pénzügyi Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi 

Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: vételi ajánlattal kell megkeresnünk valamennyi tulajdonost. Ez 

több mint 69 telek 148 tulajdonossal. Záros határidőn belül vissza kell küldeniük, hogy 

elfogadják, vagy sem a vételi ajánlatot. Aki nem fogadta el, azzal szemben a vonatkozó 

jogszabály alapján megindítható a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés céljára történő 

kisajátítás.  

 

Alattányi István képviselő: aki pedig a határidőre nem küldi vissza, az úgy tekinthető, hogy 

elfogadta az ajánlatot? 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: igen. 

 

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

 

 

76/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat a tulajdonában álló Vecsés, 0202/1 helyrajzi számú út szélesítéséhez 

szükséges 32.448 m2 nagyságú terület megvásárlása céljából vételi ajánlattal keresi 

meg az érintett ingatlanok tulajdonosait. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt vételi ajánlatban felajánlott 

vételár egységesen 300 Ft/négyzetméter, amely 33.448 négyzetméterre vonatkoztatva 

összesen 9.734.400,- Ft.  

 

3. A 2. pontban foglalt vételár kiegyenlítésére Vecsés Város Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) önkormányzati rendelet 7.1. sz. melléklet 

3.21. sora biztosít pénzügyi fedezetet. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ügyvéd bevonásával intézkedjen az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas dokumentumok megszerkesztéséről és 

felek általi aláírásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvéd értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; 

a szükséges dokumentumok megkötésére: folyamatos 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelme elbírálására és a 

tartósan távollévő óvodavezető helyettesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

 

 



14 

 

77/2019. (IV.30.) 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. június 1-jétől 2019. december 31-ig az intézmény 

német nemzetiségi nevelési feladatainak ellátására. A Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 2019. június 1-jétől 2019. december 

31-ig 11 fő.  

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges fedezet az intézmény 2019. 

évi költségvetésében biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

tájékoztassa az intézmény vezetőjét.  

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül  

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására és a 32/2019. (II.28.) határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Döntöttünk a közjegyzői 

iroda bérleti díjáról, a közjegyzők ezt nem tartják elfogadhatónak, nem szeretnének fizetni. 

Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és helyben hagyta a múlt ülésen elfogadott határozatot, mely a bérleti 

díjról szólt. A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és a Gazdasági Bizottság 

döntéséhez hasonlóan a bérleti díj fizetését javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Szabó Attila képviselő: tapasztalat, hogy sok jelentősége nincsen annak, hogy Vecsésen vannak 

kint, mivel bármit intézni kell, Monorra kapunk időpontot. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által javasolt határozat 

elfogadását, miszerint továbbra is fenntartjuk a bérleti díj fizetését. 

 

 

78/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

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

fenntartja a 32/2019. (II.28.) határozatban foglalt döntését, mely szerint az 
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önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fő út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 

helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterületű előtér és iroda funkcióval) dr. Bíróné 

dr. Tóth Zsiga Beatrix és dr. Bencze Erika monori közjegyzők részére bérbeadásra 

kerüljenek 2019. június 1-től 2 éves időtartamra.  
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérleti díjat 

bruttó 45.000.- Ft/hó+rezsi összegben határozza meg. 

 

Rezsiköltségek negyedévente, a negyedévet követő hó 30. napjáig kerülnek 

számlázásra a használók részére 50 -50 %-ban: 

• elektromos áramfogyasztás díja, a leolvasott fogyasztás szerint; 

• a fűtési díj, a központi gázszámla légköbméter arányos felosztása szerint. 

A telefon- és internetszolgáltatókkal használók kötik meg igényük szerint a saját 

nevükben és saját költségükre a szolgáltatási szerződéseket. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében folytasson tárgyalásokat és a használati szerződést kösse meg.  
 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 10 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

79/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

2018. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

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

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

80/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Oktatási 

Bizottságának 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

81/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2018. évi 

munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

 

82/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

Környezetvédelmi Bizottságának 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

83/2019. (IV.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 



18 

 

Szlahó Csaba polgármester: május 11-én lesz a sportpályán a XXVII. Vecsési Lóti-Futi. Szintén 

május 11-én lesz a Honvédelmi és Rendvédelmi Nap az Epresben a Városi Nemzeti Szövetség 

szervezésében. Május 18-19-én Mesefesztivál.  

 

Dr. Lugosi Mária képviselő: a Kitelepítési Megemlékezés a Falusi Templomban május 11-én, 

18 órakor lesz. 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: május közepén rendkívüli ülést kell tartanunk. Következő rendes 

bizottsági ülés és Képviselő-testületi ülés időpontja május 29-30. szerdai és csütörtöki nap. 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


