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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 9/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. május 15-én (szerda)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Tóth Judit, 

Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Harazin István Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt., Pável Béla 

szakértő 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom a 

jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes. Frühwirthné Halász Melinda képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt 

venni az ülésen. Tábori Ferenc alpolgármester úr kiküldetésben van. A Képviselő-testület ülését 

megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

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 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

2. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 
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4. napirendi pont: 

Javaslat a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 69/2019. (IV.30.) 

számú képviselő-testületi határozat módosítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

5. napirendi pont: 

Javaslat „A vecsési Kinizsi utca felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat „A vecsési Eötvös utca felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 192/A szám alatti földszinti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

101/2019. (V.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

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 

 

2. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 69/2019. (IV.30.) 

számú képviselő-testületi határozat módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

5. napirendi pont: 

Javaslat „A vecsési Kinizsi utca felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

6. napirendi pont: 

Javaslat „A vecsési Eötvös utca felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Fő út 192/A szám alatti földszinti lakás megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

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 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 

vélemény is 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 rendelet módosítás elfogadását. 

 

 

5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

2. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról 
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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. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság ülésén nem volt határozatképes, a 

jelenlévő bizottsági tagok véleményezték az előterjesztést és elfogadását támogatták. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság ülésén nem voltam jelen, 

kérem Czibolya Zoltán képviselő urat, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke, Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: feladattal nem terhelt pénzmaradvány 513 millió forint, melynek 

felosztására javaslatot is tettünk. 200 millió forintot működési célokra, 300 millió forintot pedig 

felhalmozási célokra terveztünk be. Ha együttesen nézzük a költségvetéssel, megállapíthatjuk, 

hogy tudjuk teljesíteni azokat az alapvető célkitűzéseket, amelyeket az elmúlt években 

megfogalmaztunk. Két új intézményt építettünk. A bölcsődét hamarosan átadjuk, az 

Alapellátási Központ is lassan elkészül. A zárszámadás és költségvetés együttesen útépítésekre, 

járdaépítésekre 300 millió forintot tartalmaz. A civil szervezetek, sportegyesületek 

működéséhez a megfelelő hátteret biztosítottuk. 240 millió forint értékben vásároltunk 

ingatlant. A zöldfelületek karbantartására plusz forrást biztosítottunk. Templomainkra is sokat 

költünk. Az Erzsébet téri templom felújítására 10 millió forintot adtunk. A könyvvizsgáló 

véleménye szerint stabil a gazdálkodásunk. Mindig a biztonságos működtetés az első számú 

szempontunk a költségvetés tervezésénél. Leállítottunk egy nagy projektünket, az utánpótlás 

centrum építését, mivel nagyon sokba került volna. Nem volt könnyű döntés, de középtávon 

úgy gondolom, jó döntést hoztunk. Köszönöm azok munkáját, akik részt vettek a zárszámadás 

összeállításában. Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról. 

 

(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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3. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés 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. 

 

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

 

 

102/2019. (V.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 2018. 

évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 69/2019. (IV.30.) 

számú képviselő-testületi határozat módosítására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Korrigálni kellett a 

mérleget, ezért került vissza a testület elé.  

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: három önkormányzat miatt kellett a változtatást elvégezni. Közös 

víziközmű rendszerük van és nem egyeztettek egymás között a százalékokról. Mi kiszámláztuk 

ezeket a tételek, ezért a számlákat sztornózni kellett, így változott a mérleg. A probléma azóta 

megoldódott, egyeztettek egymás között az önkormányzatok.  

 

Szlahó Csaba polgármester: 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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103/2019. (V.15.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DPMV Zrt. 2018. 

évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 69/2019. (IV.30.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 1. pontjában a  

 

„14.697.868.000,-  Ft mérleg-főösszeggel” szövegrész helyébe a 

 

„14.731.630.000,- Ft mérleg-főösszeggel” szöveg rész lép. 

 

Határidő: azonnal; 

Sárdy Károly igazgatóság elnöke értesítésére: a döntést követő 3 napon 

belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

 polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 

 


