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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 18/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. július 30-án (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Tóth 

Judit, Várszegi Csaba, Szabó Attila képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Dr. 

Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa, Hanek Gábor szakértő, 

Fekete Károly Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke, Vadászi Mária 

Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, 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. Frühwirthné Halász Melinda és Oláh László képviselők jelezték, hogy nem 

tudnak 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 Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014 (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 4918 hrsz. alatti ingatlanon található Mentőállomásra vonatkozó 

haszonkölcsön szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Vágóhíd utca 9. sz. alatt található (hrsz.: 359/3) TIGÁZ Zrt. tulajdonában 

álló telephely megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat rendőri biztosítás igénylésére a XIX. Káposztafesztre  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az 57/2019. (III.26.) határozat visszavonására, és a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. január-június hónapokban végzett külső 

ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a XVIII. Riccione Nemzetközi Folklór Fesztiválon való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2018. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Fekete Károly elnök 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Fekete Károly elnök 
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15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné elnök 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

20. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, József utca 10. sz. alatti 948 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 52.sz. alatti 4162 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Fő út 192/A/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan visszaadásával 

kapcsolatosan benyújtott megtérítési igény elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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141/2019. (VII.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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014 (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 4918 hrsz. alatti ingatlanon található Mentőállomásra vonatkozó 

haszonkölcsön szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Vágóhíd utca 9. sz. alatt található (hrsz.: 359/3) TIGÁZ Zrt. tulajdonában 

álló telephely megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat rendőri biztosítás igénylésére a XIX. Káposztafesztre  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az 57/2019. (III.26.) határozat visszavonására, és a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. január-június hónapokban végzett külső 

ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a XVIII. Riccione Nemzetközi Folklór Fesztiválon való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2018. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, József utca 10. sz. alatti 948 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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22. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 52.sz. alatti 4162 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Fő út 192/A/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan visszaadásával 

kapcsolatosan benyújtott megtérítési igény elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Mentőállomás és Alapellátási Központ tényleges műszaki átadás-

átvétele 2019. július 17-én elindult. A kisebb hibákat és hiányosságokat jegyzőkönyvben 

rögzítettük, ezek javítása a héten megtörténik. Közben a Katasztrófavédelem, a Kormányhivatal 

ÁNTSZ részlege, a Műszaki Biztonsági Hivatal és a mentősök is megjelentek a létesítményben, 

van, aki már írásos hozzájárulását is kiadta a használatba vételhez, de általánosságban 

elmondható, kifogást nem emeltek. Az Építéshatóság is előzetes szemlét tartott, elégedett volt 

az épülettel. Valószínűleg az épület előtti szobor, a „Generációk Kútja” alkotás csak őszre 

készül el. Az ünnepélyes átadóra augusztus végén, szeptember elején kerülhet sor. A Petőfi 

iskolánál a homlokzati szigetelés felrakása után folyamatosan végzik a dűbelezést és a 

spalettázást. Jól haladnak, valószínűleg a színezés is kettő hét múlva elkezdődik. Sajnos az esős 

időjárás hátráltatja a munkákat. A Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetét már 

két alkalommal megvizsgálták a Magyar Kézilabda Szövetség szakemberei. Végül 

egyetértettek az általunk készített szakértői jelentésben leírtakkal, így legkésőbb a jövő hét 

folyamán megkezdik a javításokat. Az udvar gumiburkolatának a garanciális javítása is folyik. 

Sajnos az időjárás nehezíti a munkavégzést. Az OVISPORT beruházásoknál a pályák 

burkolatait kicserélték, a gyerekek örömmel használják a „dühöngőket”. Az Eötvös utca 

felújítása megtörtént, a szombati piacra a forgalom számára is alkalmas állapotban lesz. A 

Kinizsi utcában a régi aszfalt marása megtörtént, a DPMV szakemberei a gerincvezeték 1/3-át 

fektették le eddig. Az esős időjárás akadályozza a munkavégzést, de az ivóvizes munkák 

gyorsabb elvégzése miatt egyezettem a DPMV-vel. „Vidékfejlesztési Programok 

népszerűsítése” célzattal támogatási kérelmet nyújtottunk be az Agrárminiszterhez (a Magyar 

Államkincstáron keresztül). A MURCIFESZT, az ARATÓ BÁL, a KÁPOSZTAFESZT és a 

SZÜRETI BÁL rendezvényekre kértünk összesen 2.500.000 Ft támogatást. Az Önkormányzat 

és a VFC is nyert azon a pályázaton, amit az MLSZ írt ki defibrillátor biztosításra. A HeartSine 

Sam 350 P típusú félautomata készülék teljes ára 412.750 Ft/db. A Támogatási szerződést 

aláírtuk, várjuk a készüléket. Megkezdődött a lakótelepi belső járda kivitelezése. Június 17-től 

július 26-ig tartott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében az Andrássy 

iskolában a nyári napközis tábor, amelyen a hat hét alatt összesen 223 gyermek vett részt. Június 

21-én a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál tartott Semmelweis-napi ünnepségen átadásra 
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kerültek a szakági kitüntetések. Július 1-től megszűnt a kísérleti jelleggel indított gyáli piaci 

buszjárat, mivel nem volt rá igény. Július 15-én tárgyalásokat folytattam a DPMV Zrt. 

vezérigazgatójával, Horváth Attilával. Elsősorban azt kértem, hogy számolják ki, mennyibe 

kerül Vecsésen a teljes vízhálózat modernizálása mai áron. Valamint kértem szintén mai áron 

kiszámolni a vas- és mangántalanító költségeit is. Július 19-20-án megrendezésre került a Moto-

Rock Fesztivál. Július 29-én forgalomtechnikai kérdésekben egyeztetést tartottunk Kiss Balázs 

szakértővel. A mai napon megkezdte a Magyar Államkincstár a kb. 10 hónapig tartó 

szabályszerűségi ellenőrzését az önkormányzatnál és intézményeinél, a nemzetiségi 

önkormányzatoknál és a társulásnál. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  

 

 

142/2019. (VII.30.) 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 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

143/2019. (VII.30.) 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 Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014 (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Pénzügyi Bizottsági tag: Oláh László elnök úr távollétében a Gazdasági és 

Pénzügyi Bizottság együttes ülést tartott. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

10/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendeletét a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 4918 hrsz. alatti ingatlanon található Mentőállomásra vonatkozó 

haszonkölcsön szerződés megkötésére 

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 Bizottsági tag: 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. 

 

 

144/2019. (VII.30.) határozat 

 

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

Önkormányzata a Vecsés 4918 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2220 

Vecsés, Dózsa Gy. út 50. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított, 

összesen 254,14 négyzetméter alapterületű mentőállomást – térítésmentesen, 

határozatlan időtartamra – az Országos Mentőszolgálat részére haszonkölcsönbe adja, 

a jelen határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ügyvéd bevonásával intézkedjék a 

haszonkölcsön szerződés véglegesítéséről és felek általi aláírásáról. 

 

Határidő:  azonnal;  

az érintettek értesítésére: 2019. augusztus 2.; 

a haszonkölcsön szerződés aláírására: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

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: ezt a feladatot az állam nem finanszírozza, az önkormányzat önként 

vállalja, hiszen igény van rá. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

145/2019. (VII.30.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2019. szeptember 1-jén kezdődő hatállyal 2020. június 15-ig megbízza 

Kovácsné Rózsavölgyi Ágnes logopédust a négy önkormányzati fenntartású 

óvodában összesen heti tizenkettő órában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 8.§ (3) bekezdésében meghatározott logopédiai feladat ellátásával.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

feladat ellátására havonta bruttó 240 e Ft + járulékai, összesen 9,5 hónapra 2.639 e 

forint összeget biztosít, melynek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének 7.1. számú melléklet 2.2.6. sora 350 e forint összegben, a 2.2.7. sora 

350 e forint összegben, a 2.2.8. sora 350 e forint összegben, a 3.2. számú melléklet 

13.1.1.1.3.5. sora 1.589 e forint összegben biztosítja. 

 

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

megbízási szerződést az Önkormányzat nevében és képviseletében kösse meg, 

valamint gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.  

 

Határidő:  azonnal;  

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

fedezet biztosítására: 2019. III. negyedévi költségvetési rendelet 

módosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Vágóhíd utca 9. sz. alatt található (hrsz.: 359/3) TIGÁZ Zrt. tulajdonában 

álló telephely megvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 előterjesztés 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. 

 

 

146/2019. (VII.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2220 Vágóhíd utca 

9. szám alatti, 359/3 helyrajzi számon nyilvántartott, TIGÁZ Zrt. 1/1 tulajdoni 

hányadát képező, 2079 m² területű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlant bruttó 170 

M Ft vételárért megvásárolja az alábbi fizetési ütemezés alapján: A vételár 

kiegyenlítésére 2019. év: 50 M Ft (szeptember 30-ig);  

2020. év: 120 M Ft az alábbiak szerint: 

- az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követően 

60 M Ft 2020. március 31-ig,  
- a zárszámadási rendelet hatályba lépését követően 60 M Ft 2020. június 30-ig. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához az alábbi módon 

biztosítja a fedezetet: 

 

a) a vételár 2019. évben esedékes 50 millió forint kifizetésére 

 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04.) önk. rendelet 

7.2. sz. melléklet 1.1.6. sora terhére:     10.000.000.- 

Ft, 

7.2. sz. melléklet 1.1.7. sora terhére:     10.000.000.- 

Ft, 

6.2. sz melléklet 2.10. sora terhére:     10.000.000.- Ft, 

 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2019. 

(V.17.) önk. rendelet 

15.2. sz. mell. I/1. sora terhére:     10.000.000.- Ft, 

16. sz. mell. XIII./1. sora terhére:     10.000.000.- Ft 

fedezetet biztosít. 

 

b) a vételár 2020. évben esedékes 120 millió forint kifizetésére a Képviselő- testület 

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

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

végrehajtása érdekében az Ügyvédi Iroda és a Vagyongazdálkodási Osztály 

közreműködésével az adásvételi szerződést kösse meg. 

 

 

 



11 

 

 

 

 

4. 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;  

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 

az adásvételi szerződés megkötésére a döntést követő 45 napon belül; 

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

negyedévi rendelet módosítása; 

kötelezettségvállalás: 2020. évi költségvetés 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

  

 

7. napirendi pont: 

Javaslat rendőri biztosítás igénylésére a XIX. Káposztafesztre  

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 és a 

Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

147/2019. (VII.30.) határozat 

 

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

Káposztafeszt rendezvény rendvédelmi feladatainak ellátására a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság útján 20 fő járőrparancsnok biztosítását kéri. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

feladat ellátására a fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendeletének 16. számú 

melléklet I. 53. sora terhére 849 e forint összegben biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 

alapján gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.  
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Határidő:  azonnal;  

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

fedezet biztosítására: 2019. III. negyedévi költségvetési rendelet 

módosítása 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. 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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

148/2019. (VII.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. sz. melléklet 2.8. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget, az Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2019. (V.17.) önkormányzati 

rendelet 15.2. sz. melléklet I/1. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget, összesen 

10.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 

9.400.000,- Ft működési kiadásra, 600.000,- Ft fejlesztésre (Alapellátási Központ is) 

fordítható. 

 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2019. (V.17.) 

önkormányzati rendelet 16. sz. melléklet XIII/19. sora terhére 5.200.000,- Ft összeget, 

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

rendelet 3.2. sz. melléklet 13.1.1.1.3.5. sora terhére 2.300.000,- Ft összeget, összesen 

7.500.000,- Ft összeget biztosít a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány részére az 

Alapellátási Központ berendezéseinek megvásárlásához. 
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3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

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

rendelet 7.2. sz. melléklet 2.8. sora terhére 500.000,- Ft összeget, a 3.2. sz. melléklet 

13.1.1.1.3.5. sora terhére 1.000.000,- Ft összeget, összesen 1.500.000,- Ft összeget 

biztosít a Vecsési Gasztro Kft. részére eszközök beszerzésére. 

 

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

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

rendelet 7.2. sz. melléklet 2.8. sora terhére 10.000.000,- Ft összeget biztosít a VSE 

Kézilabda Szakosztály részére az utánpótlás csapatok részére versenyeztetésre, 

valamint kisbusz, sportruházat és sporteszközök beszerzésére. 

 

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

Egészségügyéért Közalapítvány, a Vecsési Gasztro Kft. és a VSE Kézilabda 

Szakosztálya részére a támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

megkötni. 

 

6. 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. III. negyedévi 

rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az 57/2019. (III.26.) határozat visszavonására, és a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

hatályos, 2015. júniusi Alapító Okirata módosításának jóváhagyására 

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 tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Pénzügyi Bizottsági tag: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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149/2019. (VII.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

Vecsés Város Önkormányzata által 2015. június 23. napján kiadott 1/2015./BÁKK AO 

számú alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 1.2. pontjában 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43. 

1.2.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése  telephely címe 

1  2220  Vecsés, Jókai Mór utca 10. 

2  2220 Vecsés, Vértesi Nándor utca 9. 

                                                                                                                                                    „ 

helyébe a 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 43. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése  telephely címe 

1  2220 Vecsés, Jókai Mór utca 10. 

                                                                                                                                                   „ 

szöveg lép. 

b) Az alapító okirat 2. pontjában 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1951. év” helyébe a  

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.03.23. év” szöveg lép.  

 

c) Az alapító okirat 3. pontjában 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének, fenntartójának 

3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” helyébe a  

 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

             3.1.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

             3.1.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

           3.2.1. megnevezése: Vecsés Város Önkormányzata 

           3.2.2. székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.” szöveg lép. 
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d) Az alapító okirat 4.3. pontjában 

„A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődés feladatainak ellátása” helyébe a  

„A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődés feladatainak ellátása 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, 

a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 

közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az 

állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a 

gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek közösségi művelődésének segítése, a 

megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós 

programok megvalósítása. 

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 

helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális 

örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a 

magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 

lehetőségek, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti 

csoportok, körök, klubok biztosítása. 

A közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá 

az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.” szöveg 

lép.  

 

e) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közalkalmazotti foglalkoztatási 

jogviszonyban bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján legfeljebb 5 évig terjedő 

határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

f) Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 

g) Az alapító okirat 5.4. pontja elhagyásra kerül. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Módosító 

Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 

 

      Határidő: azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2019. augusztus 01. 

             a MÁK-nak megküldésre: 2019. augusztus 01. 
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       Felelős: Szlahó Csaba  

                        polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. január-június hónapokban végzett külső 

ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Pénzügyi Bizottsági tag: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

150/2019. (VII.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2019. január-június hónapokban lezajlott külső 

ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló szerinti 

tartalommal hagyja jóvá. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására 

a XVIII. Riccione Nemzetközi Folklór Fesztiválon való részvétel költségeire 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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 tárgyalta az előterjesztést és 

az Oktatási Bizottság keretéből 200.000,- forint támogatási összeget javasol elfogadásra a 

Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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151/2019. (VII.30.) határozat 

 

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

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt 

200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeggel támogatja, a XVIII. Riccione 

Nemzetközi Folklór Fesztiválon való részvétel költségeire. 

 

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 

 

 

(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2018. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

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 a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság 

szintén tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Vecsési Magazin műsort a város megrendelésére készítik és nem 

a támogatásával, ahogyan a beszámolóban is szerepel. Az anyag egyébként igen részletes, 

átlátható. Minden rendezvényen kint vannak, ami igen nagy munka, amihez gratulálok. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

152/2019. (VII.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

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

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Fekete Károly elnök 

 

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. 

 

 

153/2019. (VII.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Fekete Károly elnök 

 

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 és a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a és egyhangúlag elfogadásra javasolja ifj. Kortye Vilmos 

megválasztását. 

 

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

 

 

154/2019. (VII.30.) határozat 

 

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

Károlynak a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi 

elnöki tisztségéről szóló lemondását 2019. augusztus 31. napjával elfogadja, ezzel 

egyidejűleg 2019. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének ifj. Kortye Vilmost választja 

meg. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításáról és a Budapest 

Környéki Törvényszékhez történő benyújtásáról. 
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Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2019. augusztus 2.; 

az alapító okirat módosítására és a változásbejegyzés megindítására: 

2019. augusztus 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba elnök: szeretném megköszönni Fekete Károly tevékenységét, munkáját. Az új 

elnöknek pedig jó munkát kívánunk! 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné elnök 

 

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. 

 

 

155/2019. (VII.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező, a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

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 a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

156/2019. (VII.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 

2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Saska Istvánné képviselő: a Kinizsi utca felújítása miatt az Arany János utca bonyolítja le a 

forgalom 90%-át. A Saxon Kft-vel kellene kezdeni valamit, mert hetek óta az utcában áll egy 

kamion, ami miatt nehezebb a közlekedés. A Bethlen utca és az Arany János utca sarkán derékig 

érő gaz van, kint az utcán és bent az ingatlanon is, tele van parlagfűvel. 

 

18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs. 

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztusban nincs Képviselő-testületi ülés, soron következő 

ülés legközelebb szeptemberben lesz. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


