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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 13/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. május 30-án (csütörtök)  

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, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Bugyi Lászlóné Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft. könyvelő, Kecskeméti 

Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

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

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

testület határozatképes. 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 Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására a 32/2019. (II.28.) és a 78/2019. 

(IV.30.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Rózsa utca (300 hrsz.) felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Ceglédi Szakképzési Cetrum Vecsési Képzőközpontjának kialakítására vonatkozó 

258/2017. (XII.14.) határozata visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2019/2020. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Futópálya-építési Programban való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztivál 

gálaműsorán való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 



3 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 072/36 hrsz. alatti területre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére 

(a Shell kút mögötti ingatlan) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

112/2019. (V.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 Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására a 32/2019. (II.28.) és a 78/2019. 

(IV.30.) határozatok visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Rózsa utca (300 hrsz.) felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Ceglédi Szakképzési Cetrum Vecsési Képzőközpontjának kialakítására vonatkozó 

258/2017. (XII.14.) határozata visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2019/2020. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Futópálya-építési Programban való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztivál 

gálaműsorán való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 072/36 hrsz. alatti területre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére 

(a Shell kút mögötti ingatlan) 

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 működési 

engedélyeztetésénél az összes szakhatóság helyszíni bejárása megvolt, a Kormányhivataltól 

várjuk az engedély kiadását. Az ünnepélyes átadást a városi ünnep idejére tervezzük. A 

Mentőállomás és Alapellátási Központ építésénél a külső homlokzat és a térkövezés elkészült. 

Kívül a növények telepítése van folyamatban. Az ELMŰ egy hete felszerelte a mérőórát, az 

épületben a héten már a megnövelt teljesítménnyel végzik az üzempróbákat. Az ivóvíz bekötés 

miatt a közútkezelő hozzájárult az út felbontásához, jelenleg a munkakezdési engedélyre 

várunk. A belső munkák a földszinten a bútorozással folytatódnak, az emeleti részen a 

burkolások elkészültek, a szakipari munkák folyamatosan végzik. A beruházás várhatóan július 

közepén véget ér. A Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezet javításához a 

szakértői véleményt elküldtük a Kéziszövetségnek, írásban kérve a tető feltárását. Többszöri 

rákérdezésre sem jutottunk előrébb. Bízunk benne, a nyáron elvégzik a javítást és nem kerül 

sor peres eljárásra. Itt az udvari gumiburkolat csere is nyáron fog megtörténi garanciális 

javítással. A konyha és étkező átalakításának közbeszerzési eljárása folyamatban van. Erre a 

munkára is a nyári szünetben kerül sor. A Petőfi iskola főépületi szárnyának tetőszigetelését 

elkezdték, ennek a munkának a vége felé tartanak. Következik a homlokzati hőszigetelés. Az 

Eötvös és a Kinizsi utcák felújítási munkáinál többször egyeztettünk a DPMV-vel a vízhálózati 

rekonstrukció miatt. Maga az útfelújítás várhatóan június közepéig elindulhat. Az OVI-Sport 

program keretében elkezdődött a két óvodában, a Falusi és a Bálint Ágnes óvodában, a pályák 

kiépítése. A szerkezeti kialakítással már végeztek, a burkolást csinálják a jövő hét elején. A 

Városközpont, BÁKK, Piac és Szent István tér, Anna utcai játszótér és Semmelweis Bölcsőde 

5 éves projektfenntartása lejárt május 22-én. Helyszíni ellenőrzést és bejárást tartott a Magyar 

Államkincstár, ahol minden vállalt mutatót és indikátort rendben találtak, lezárták a projektet. 

A SULPíTER projekt kapcsán május 13-15. között konferenciát tartottunk a BÁKK-ban, ezt 

Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta meg. Mivel maga a projekt május végén zárul, 

összefoglaló hangzott el az eredményekről és tájékoztatást kaptunk a Budapest Airport 

beruházásában készülő CARGO bázis építés állapotáról. Elkészült a Mátyás utca és a Görgey 

utca aszfaltozása. Az Új Ecseri út és a 400-as út kereszteződését újra aszfaltozták. Május 4-én 

részt vettünk a Vecsési Rendezvényház átadóján. Május 4-én került megrendezésre a Varga 

Viktor Nemzetközi Emlékverseny. Május 8-án tárgyaltunk a XVIII. kerületi alpolgármesterrel 

és a műszaki ügyintézőivel a kerület legújabb lakóövezeti fejlesztéseinek Vecsést érintő 

útcsatlakozásairól. Május 9-én Tábori Ferenc alpolgármester úr részt vett az Érd és Térsége 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási ülésén. Május 10-én részt 

vettem a Magyar Labdarúgó Szövetség közgyűlésén. Május 11-én került megrendezésre a Lóti-

futi, ami idén is nagy sikerrel zajlott. Május 11-én az Epresben került megrendezésre a VNSZ 

szervezésében a Honvédelmi Hagyományőrző Nap. Május 11-én a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében megemlékezést és misét tartottak a kitelepítés 73. évfordulója 

alkalmából. Május 18-19-én került megrendezésre a VII. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Idén is 
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gazdag programokkal várták a gyermekeket. Május 21-én az Állami Számvevőszék 4 

munkatársa helyszíni utóellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Május 22-én Jegyző 

asszonnyal részt vettünk a DPMV Zrt. közgyűlésén. Május 24-én a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban került bemutatásra Veszprémi Klára rendezésében az Andrássy iskola Színe-Java 

színjátszószakköre szereplésével Csukás István Vakáció a halott utcában című darabja. Május 

26-án rendben lezajlott az Európa Parlamenti képviselők választása. Május 27-én tartotta a 

Vecsés SE éves közgyűlését. Újra aszfaltozták az Új Ecseri út – 400-as út kereszteződését.  

 

dr. Lugosi Mária képviselő: május 26-án a Róder Imre Cserkészcsapat szervezésében került 

megrendezésre a Hősök Napja Emléknap.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  

 

 

113/2019. (V.30.) 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: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

114/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 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.  
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem könyvelő asszonyt, kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Bugyi Lászlóné könyvelő: nem, ha kérdés van, szívesen válaszolok. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

115/2019. (V.30.) határozat 

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

Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi eredmény (veszteség) növekedést – 3.274 ezer 

Ft-ot eredménytartalékba helyezi, elhatárolja 5 évre, 2022. december 31-ig. 

 

2. A Képviselő-testület a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolóját: 

 

 152.314.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 - 42.425.000,- Ft saját tőkével 

 - 32.638.000,- Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg szerinti eredményét -32.638 ezer Ft-ot 

eredménytartalékba helyezi. A veszteséget -32.638 ezer Ft-ot 5 évre elhatárolja 2023. 

december 31-ig. 

 

Határidő: azonnal; 

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 

 

 

116/2019. (V.30.) határozat 

 

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

Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját 

 

53.546 eFt mérleg-főösszeggel 

                                   46.795 eFt saját tőkével 

                    5.992 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követően azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 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. 

 

 

117/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Gasztro Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolóját 

 

 2.625.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
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 1.855.000,- Ft saját tőkével 

              -  1.166.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal, 

a Vecsési Gasztro Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 

napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

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.  

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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. 

 

 

118/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját 

 

40.042.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

26.637.000,- Ft saját tőkével 

  7.633.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat közjegyzői iroda részére történő helyiség biztosítására a 32/2019. (II.28.) és a 78/2019. 

(IV.30.) határozatok visszavonására 

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 az „A” határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. A bizottsági kérése, 

hogy készítsenek a közjegyzők egy tájékoztatót, hogy hány vecsési lakosnak intéztek ügyeket 

itt Vecsésen. 

 

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

és elfogadásra javasolja szintén az „A” határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 

 

 

119/2019. (V.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

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 térítésmentesen 

bérbeadásra kerüljenek 2019. január 1-től 1 éves időtartamra, és ezzel egyidejűleg a 

32/2019. (II.28.) határozatát és a 78/2019.(IV.30.) határozatát visszavonja. 

 

A 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 köti meg igényük szerint a saját 

nevükben és saját költségükre a szolgáltatási szerződéseket. 
 

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

végrehajtása érdekében a használati szerződést kösse meg.  
 

Határidő: azonnal; 

a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 



11 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Rózsa utca (300 hrsz.) felújítására 

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. 

 

 

120/2019. (V.30.) határozat 

 

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

2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázati felhíváson és támogatja a Vecsés, Rózsa utca (hrsz.: 300) felújítási 

munkálatainak megvalósulását  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 60 millió Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét (30.000.000,- Ft-ot) az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) önkormányzati rendelet 7.2. sz. melléklet 

2.3. sora terhére biztosítja. 

 

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

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: elektronikusan 2019. május 31-ig, postai úton 

június 03-ig 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Ceglédi Szakképzési Cetrum Vecsési Képzőközpontjának kialakítására vonatkozó 

258/2017. (XII.14.) határozata visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. 

 

 

121/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 258/2017.(XII.14.) határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2019/2020. nevelési évre 

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. 

 

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

 

 

122/2019. (V.30.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az önkormányzati 

fenntartású óvodák minden csoportjánál - szükség esetén - a maximális létszámtól 

való eltérést a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat az Országos Futópálya-építési Programban való részvételre 

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 

javasolja, hogy a meglévő futópályát hosszabbítsuk meg a patak parton.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a meglévő futópálya meghosszabbításával. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szintén a meglévő futópálya 

meghosszabbítását támogatta a bizottság. 

 

Szlahó Csaba polgármester: módosító javaslatom, hogy ne induljunk a pályázaton. Aminek 

lenne értelme az a lakóparki futópálya meghosszabbítása, melynek összege 104 millió forintba 

kerülne, amihez 52 millió forint önrészt kellene biztosítani. Ehhez még hozzájönne a világítás.  

 

Oláh László képviselő: a Gazdasági Bizottsági ülésén javasoltam, hogy a patak melletti 

futópályát hosszabbítsuk meg amennyiben lehetséges saját erőnkből, ha igény van rá a futók 

részéről. 

 

Szabó Attila képviselő: véleményem szerint meg lehetne csinálni olcsóbban is, ebből az 

összegből kétszer akkora részt tudnánk megcsinálni önerőből, mint amennyit a pályázatból. 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: a Sándor-tanyánál is építjük a pályát, ott lesz futókör, szerintem 

egyelőre ez elég lesz Vecsésnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: sokan használják, minél több van annál jobb. 

 

Szabó Attila képviselő: nagyon jó kezdeményezés, de nem ennyi pénzből. 

 

Várszegi Csaba képviselő: igaza van Szabó Attila képviselő úrnak, sokkal egyszerűbb és 

olcsóbb megoldások is vannak.  

 

Szlahó Csaba polgármester: abban egyetértünk, hogy nagyon jó projekt indult el és ezt folytatni 

kell, de nem ezen a pályázaton. Szavazásra teszem fel a módosító indítványom elfogadását. 

 

 

 

 



14 

 

 

123/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván indulni 

a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége által meghirdetett Országos 

Futópálya-építési Programon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. 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. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport 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.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: három tétel van a határozati javaslatban. Az MLSZ illetékesével 

egyeztettünk, mivel csak az első ütemet lehet ebben az évben megépíteni, nem kell 80 millió 

forintos önrész, elegendő 52 millió forint önrészt biztosítani. Ezzel a módosítással teszem fel 

szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Szabó Attila képviselő: javaslom, hogy külön-külön kerüljenek a javaslatok szavazásra. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Futball Club TAO önrészre 

pótelőirányzat biztosításának elfogadását. 

 

 

124/2019. (V.30.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati 

rendelet 7.2. számú melléklet 2.3. sora terhére a Vecsési Futball Club TAO önrészére 
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bruttó 50.000.000- Ft pótelőirányzatot, az I. ütem beruházásaihoz az önrész felett 

2.000.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít.  

 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2019. II. 

negyedévi rendeletmódosítása. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Dózsa György úti új Mentőállomás és 

Alapellátási Központ elé tervezett Generációk Kútja kivitelezési költségeihez pótelőirányzat 

biztosításának elfogadását. 

 

 

125/2019. (V.30.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati 

rendelet 7.2. számú melléklet 2.3. sora terhére a Dózsa György úti új Mentőállomás 

és Alapellátási Központ elé tervezett Generációk Kútja kivitelezési költségeihez 

bruttó 20.000.000,- Ft összegben pótelőirányzatot biztosít.  

 

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

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2019. II. 

negyedévi rendeletmódosítása. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési hagyományőrző Zeneegyesület 

részére pótelőirányzat biztosításának elfogadását. 
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126/2019. (V.30.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati 

rendelet 7.2. számú melléklet 2.3. sora terhére a Vecsési Hagyományőrző 

Zeneegyesület részére az általa használt Fő úti ingatlan felújításának költségeire 

bruttó 4.000.000,- Ft összegben pótelőirányzatot biztosít. 

 

4. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2019. II. 

negyedévi rendeletmódosítása. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására, 

a „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztivál 

gálaműsorán való részvétel költségeire 

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 50 ezer forint támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

127/2019. (V.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata 

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt 

50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a ”Ködellik a Mátra” 

Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztivál gálaműsorán 

való részvétel költségeire. 
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2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) önkormányzati 

rendelet 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási Bizottság kerete” sor terhére biztosítja. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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. 

 

 

128/2019. (V.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2018. évi ellátásáról szóló beszámolót. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról, és értesítse a 

döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 10 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 

 

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. 

 

 

129/2019. (V.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Egészségügyéért 

Közalapítvány 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: a Besztercei utcánál a „Fa bolt” és a lottózó között a javított kátyúból 

jön ki az anyag. Az Előd utca Lőrinci utca kereszteződésénél szintén egy frissen javított 

kátyúból pereg ki az anyag. Halmy téren a Kikindai utcánál a stop táblánál hiányoznak a 

prizmák. Szintén a Halmy téren az óvodánál megnőtt a forgalom, olyan dugók alakulnak ki a 

két irányú forgalom miatt, hogy lehetetlen közlekedni. 

 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Czibolya Zoltán képviselő: június 15-én lesz a Halmy téren „Eszem-Iszom-Dínom-Dánom 

rendezvényünk. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

Szlahó Csaba polgármester: június 4-én az Orbán-Balázs Erdélyi Kör szervezésében trianoni 

megemlékezés lesz a Megmaradás Emlékműnél. Június 14-én, 17 órakor a Szent István téren 

tartjuk Városi Ünnepségünket. Szintén ezen a napon lesz a Tipegők Bölcsőde átadó ünnepsége 

is, 15 órakor.  

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: soron következő bizottsági ülések június 19-én, szerdán, a 

Képviselő-testületi ülés június 20-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 

 


