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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 15/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. június 20-án (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Saska Istvánné, 

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, Szabó Etelka Vecsési Tündérkert Óvoda vezetője, Nagyné Bereczki Katalin 

Vecsési Tündérkert Óvoda, Kosztáné Sbül Ilona Vecsési Tündérkert Óvoda, Vennesné 

Kőpataki Melinda Vecsési Tündérkert Óvoda, Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat igazgató-főorvosa, Berényi Mária főépítész, 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 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes. Dr. Lugosi Mária képviselő asszony jelezte, hogy szabadság miatt 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (Előd utca mögötti terület; Mátyás utca; Budai Nagy 

Antal utca; Schweidel J. utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 
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4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról szóló 10/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szabó Etelka 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2019. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Kérdés 

 

9. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

10. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 64. sz. alatti társasházi lakás ingatlan adásvételére vonatkozó 

testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

131/2019. (VI.20.) 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 
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3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (Előd utca mögötti terület; Mátyás utca; Budai Nagy 

Antal utca; Schweidel J. utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról szóló 10/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2019. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Kérdés 

 

9. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

10. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Telepi út 64. sz. alatti társasházi lakás ingatlan adásvételére vonatkozó 

testületi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 2019. június 14-én hivatalosan is átadtuk a Damjanich utcai 

TIPEGŐK bölcsődét, aznap kézhez kaptuk a működési engedélyét is. Hétfőn megkezdődött a 

gyermekek beszoktatása. A Mentőállomás és Alapellátási Központ gyakorlatilag elkészült, a 

héten végeznek a vízbekötéssel is, így a végleges üzempróbákkal a jövő héten elkezdődhet a 

műszaki átadás-átvétel folyamata. A Petőfi iskolánál a tető hő- és vízszigetelése elkészült, a 

héten megkezdik a homlokzati állványozást, majd a szigetelést, jó ütemben halad a kivitelező. 

A Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének javításával kapcsolatban a 

Kézilabda Szövetség beruházási Kft-jénél nem történt előrelépés, így felvettük a kapcsolatot a 

szövetséggel. Az étkező és a konyha átalakítására kiírt közbeszerzési eljárás a magas árak miatt 

nem lett sikeres. A Német Nemzetiségi Önkormányzat azt tervezi, hogy szeptemberre ismét 

kiírja a közbeszerzési felhívást. Az OVISPORT beruházásoknál a pályák elkészültek, már 

használatba is vették a gyerekek. A műszaki átadás-átvételnél a Bálint Ágnes Óvodánál kisebb 

hiányosságok voltak, de sajnos a Falusi Óvodánál cserélni kell a burkolatot. Az Eötvös utca 

felújítása megkezdődött. A DPMV Zrt. 5 nap alatt kicserélte a házi bekötéseket, így gőzerővel 

folyhat az újpálya és a járdák megépítése. A Kinizsi utca felújítása kapcsán hétfőn volt a 

munkaterület átadása. A járatok útvonal-változása miatt többször is egyeztettünk a Volánnal. 

Elkészült a Dózsa György úton a Szondi utca és a Klapka utca közötti járdaszakasz építése. 

Június 4-én volt a Trianoni megemlékezés a Megmaradás Emlékműnél az Orbán Balázs Erdélyi 

Kör szervezésében, amelyen én is beszédet mondtam. Június 5-én Jegyző asszony részt vett a 

Monori Tankerületi Központ átadó ünnepségén. Június 6-án a Gondozási Központba látogatott 

Ungár Péter LMP-s elnökségi tag. Június 6-án átadásra került az Ecseri Polgármesteri Hivatal 

megújult és kibővült épülete. Június 11-12-én vendégül láttam iskoláinkban a kitűnő tanulókat. 

Ez a palacsintázás már hosszú évekre visszanyúló hagyomány. Június 14-én több kiemelkedő 

eseményünk is volt, 15 órától átadásra került a Tipegők Bölcsőde, 17 órától tartottuk városi 

ünnepünket a Szent István téren, és 19 órától a pedagógusainknak mondtunk köszönetet és 

láttuk őket vendégül a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Június 19-én tárgyalásokat 

folytattunk a DPMV Zrt vezérigazgatójával és munkatársaival a kedden előállt vízhelyzettel 

kapcsolatosan. Megbeszéltük, hogy milyen kommunikációs lépéseket szeretnénk és várunk el 

és miben tudunk nekik segíteni.  

 

Czibolya Zoltán képviselő: június 15-én megrendeztük második alkalommal a Halmy téri 

Dínom-dánom főzőversennyel egybekötött családi rendezvényünket. Köszönöm a hivatal és a 

Képviselő-testület segítségét és támogatását.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  

 

 

132/2019. (VI.20.) határozat 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

133/2019. (VI.20.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (Előd utca mögötti terület; Mátyás utca; Budai Nagy 

Antal utca; Schweidel J. utca) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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. 

 

 

134/2019. (VI.20.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának 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.) településrendezési tartalmi követelményei 

alkalmazásával Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról – az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 94/2016. (IV.26.) határozatával 

elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti Tervének 

a) „Településszerkezeti tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 1-4. és 9. számú 

mellékletei és az ehhez tartozó jelmagyarázat szerint, 

b)  „Védelmi és korlátozási tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 5-8. számú 

mellékletei szerint, 

c)  „Vecsés Város Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen 

határozat 10. számú melléklete szerint. 
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2. Jelen határozat mellékletei az elfogadásukat követő 30. napon lépnek hatályba. 

 

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik Vecsés Város Önkormányzatának 

94/2016. (IV.26.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének jelen 

határozat mellékletei által érintett részei. 

 

4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási 

terveket, a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a 

módosított Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 

15 napon belül Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot 

tájékoztassa és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban 

részt vevő összes államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (3) és (4) bekezdése szerint. 

 

Határidő: azonnal, 

az intézkedés megkezdésére 15 nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

7/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VI.24.) önkormányzati rendeletét a 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának 

megállapításáról szóló 10/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

döntenünk kellett arról, hogy mennyi legyen a bérleti díj. Kaptunk néhány rezsi díjas 
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költségkalkulációt. A 16 ezer forint + ÁFA összeget javasolja elfogadásra a bizottság. 

Döntöttünk arról is, hogy minden alkalommal legyen kaukció fizetés, melynek összege 20 ezer 

forint. Javasolja még a bizottság azt, hogy az üzemi idő 10%-ában tudják használni a sport 

szervezetek, civil szervezetek, iskolák és óvodák is a pályát. 

 

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

Sport Bizottság döntésének megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és szintén a Sport Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendeletét a 

műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjának megállapításáról szóló 10/2015. (III. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról.   

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének megbízására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szabó Etelka 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. Az Oktatási Bizottság ülését az elnök 

távollétében Alattyányi István képviselő úr vezette. 

 

Alattyányi István Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

egyhangúan támogatta intézményvezető asszony további kinevezését. 

 

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

 

 

135/2019. (VI.20.) határozat 

 

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

bízza meg a Vecsési Tündérkert Óvoda (2220 Vecsés, Halmy József tér 1.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig 

terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. július 15. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk intézményvezető asszonynak, további jó munkát 

kívánunk! 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2019. évi közterület-használati díjának megállapítására 

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. 

 

 

136/2019. (VI.20.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2019. évi 

búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete által 

bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2 200 000 Ft összegben, a kauciót 300 000 Ft 

összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:  1 000 Ft/m/nap 

Büfé területének díja: 1 000 Ft/m2/nap 

Büfékocsi díja:           10 000 Ft/nap 

Parkoló díja:  1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi: 1 000 Ft/nap 

tehergépkocsi: 2 000 Ft/nap   

 

Aki a búcsú napján előre 2 napra befizeti a közterület-használati díjat 20%, aki előre 

3 napra 30% kedvezményt kap. Ezen felül esőnapi kedvezmény nincs. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület-használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 
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megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. 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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István  Oktatási Bizottsági tag: az Oktatási Bizottság is 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 a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

137/2019. (VI.20.) határozat 

 

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

Önkormányzat 20189. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2019. (V.17.) 

önkormányzati rendelet 15.2. sz. melléklet I/1. sora terhére 20.000.000,- Ft összeget 

biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 3.429.000,- Ft működési 

kiadásra, 16.571.000,- Ft fejlesztésre (mentőállomás is) fordítható. 

 

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

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

rendelet 3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 280.000,- Ft 

összeget biztosít a Mosolyország Óvoda által megrendezésre kerülő Vecsési 

Óvodakonferencián előadói díjra, vendéglátásra, díszítésre és köszönő ajándékra. 

 

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

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

rendelet 3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 500.000,- Ft 

összeget biztosít a Cegi-Trade Kft. részére a Vecsési Moto-Rock Fesztivál lebonyolítási 

költségeire. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cegi-Trade Kft. 

részére a támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2019. I. félévi rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: az Üllői úton Vecsés felé a lezárt sorompónál elég hosszú kocsisor 

szokott kialakulni, így, aki nem akar a sorompón átkelni, ki kell kerülje a sort, ami 

balesetveszélyes, hiszen szemből is van forgalom. Ki lehetne-e alakítani egy kanyarodó sávot 

ide? 

 

Szlahó Csaba polgármester: közúthoz tartozik az Üllői út. Saját hatáskörben más megoldást kell 

keressünk a problémára. 

 

 

9. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Polgármesteri Hivatalban rendelet szerint július 1-jétől július 

5-ig igazgatási szünet lesz.  

 

10. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő hónapban július 29-én lesznek a bizottsági ülések, 

július 30-án pedig a Képviselő-testületi ülés. 

 

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

 

k.m.f. 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


