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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 23/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2019. november 26-án (kedd)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Kovács Márton, dr. Lugosi 

Mária, Nagy Károly, Kalasovszky Bernadett, Oláh László, Várszegi Csaba, Skribekné Komár 

Ágnes képviselők, Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Harazin 

István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Szarvas Tibor Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ 

igazgatója, Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyhája vezetője, Sztyehlikné Hegyi 

Krisztina Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Ehrlich 

Erzsébet Lengyel Önkormányzat elnöke, Saska Istvánné szakértő, Kecskeméti Róbert szakértő, 

Hanek Gábor szakértő, Pável Béla szakértő 

 

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

jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2019. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 14/2018. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényeinek támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke  

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a XIX. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2018/2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 0182/52. hrsz. alatti ingatlan vételi kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Harmath Medical Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi megbízási 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

191/2019. (XI.26.) 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 
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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 személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 14/2018. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóinak 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényeinek támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke  

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a XIX. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2018/2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 0182/52. hrsz. alatti ingatlan vételi kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Harmath Medical Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi megbízási 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Kinizsi utca második részének - Erzsébet tér és a Zrínyi utca 

között - felújítási munkája befejeződött október közepére, a forgalomba helyezés és a hivatalos 

átadás is lezajlott november 7-én. Illetve befejeződött a járdaépítés is az egyik oldalon. A 

Grassalkovich iskola tornatermi tetőjavítási munkáinak utójavítását a Magyar Kézilabda 

Szövetség elvégeztette október végére, a megbízott szakértőink ezt jóváhagyták. Az Európai 

Támogatásokat Auditálló Főigazgatóság (EUTAF) 2019. október 3-án helyszíni ellenőrzést 

tartott a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 számú „Vecsés Város Bölcsőde építése és 

eszközbeszerzése” című pályázat keretében a Tipegők bölcsőde beruházásunk kapcsán. Az 

ellenőrzés rendben lezajlott, a hiánypótlás során felmerült két tételt teljesítettük. Az ellenőrzés 

záró beszámoló tervezetét november közepén kaptuk meg, melyben az alábbi megállapítást 

tették: „Az ellenőrzés a projekt vizsgálata során hibát, hiányosságot, szabálytalanságot nem 

állapított meg, szabálytalansági gyanút nem tárt fel.” A közelmúlt másik helyszíni ellenőrzését 

a Magyar Államkincstár és a Pest Megyei Területfejlesztési NKft. végezte a 

PM_ONKORMUT_2016//99. számú, Róder Imre és Kereszt utca felújítása című pályázatunk 

kapcsán. A november 18-án lefolytatott ellenőrzés során pénzügyi szempontból alapvetően 

mindent rendben találtak, csupán a műszaki tartalom vonatkozásában kértek fel tisztázó 

hiánypótlásra. A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2019. december 10. (Kerékpártároló + 

1 karika Diófa utca – Tölgyfa utca között keskenyebb a pályaszerkezet + műszaki tartalom). 

Elkészült a Fő út, Iskola utca – József utca közötti szakaszán a járdafelújítás. Fekvőrendőrt 

telepítettünk a Halmi utca – Szabadkai utca kereszteződésében, valamint a Bem utcában 

korábban elhelyezett fekvőrendőr helyett épített fekvőrendőr készült és egyirányúsításra került 

a Kinizsi utca felől az első szakasz. A Nimród utcában és a Lincoln úton a kopott útburkolati 

jelek újrafestésre kerültek, valamint a Lincoln úton a balra kanyaródó sáv meghosszabbításra 

került. Elmúlt események: az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója alkalmából az 

Andrássy iskola diákjainak közreműködésével október 4-én nemzeti gyásznapi megemlékezést 

tartottunk. Október 10-én részt vettem a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség gólkirályi gáláján. 

Október 13-án lezajlottak a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választások, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati választások. Október 23-án tartották alakuló üléseiket a 

nemzetiségi önkormányzatok. Vecsésen német, roma és lengyel nemzetiségi önkormányzat 

működik. Október 23-án az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc kitörésének 63. 

évfordulója alkalmából tartottunk ünnepséget a Szent István téren. November 2-án a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein szervezésében megemlékeztünk a két 

világháborúban elesett halottakról. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

október 29-én tartotta alakuló ülését. November 8-9-én zajlott a lakosság körében a fásítási 

program keretében a faosztás. November 11-én a Halmi iskolában a Mini Talent Szakmai 

Napján vettem részt. November 11-én immáron 20. alkalommal került megrendezésre a Márton 

napi felvonulás a Falusi Nemzetiségi Óvoda szervezésében. November 19-én tárgyalásokat 

folytattam a Tankerület munkatársaival és az iskola igazgatójával az Andrássy iskola 

tanterembővítése kapcsán. November 20-án tárgyalásokat folytattunk a Business Park 

munkatársaival. Új tulajdonoshoz került, az Aerozone vásárolta meg. November 20-án a 

bemutatkozó látogatást tett a Budapest Airport új vezérigazgatója, Dr. Rolf Schnitzler. 

November 21-én Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel részt vettünk a Cargo átadó 

ünnepségen. November 25-én Jegyző asszonnyal tárgyalást folytattunk a CPI Hungary Kft. 

munkatársaival, Nagy Ivánnal és Gergely Ferenccel. A cég építette meg a Lőrinci út folytatását. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
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192/2019. (XI.26.) 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: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

193/2019. (XI.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

  

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes képviselő: a Szociális 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.  

 

Szlahó Csaba polgármester: azon kevés önkormányzat közé tartozunk, akik maguk 

finanszírozzák a közkonyhájukat. Tavaly felújítottuk. A vezető javaslatára emelni kell a térítési 

díjon. Ez nettó 40-60 forintot jelent. Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 11/2018. (VIII. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 14/2018. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

14/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.  (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 

2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti 

napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 14/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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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. 

 

 

194/2019. (XI.26.) határozat 

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

Önkormányzat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával - jelen 

határozat mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal – együttműködési 

megállapodást köt. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt 

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés aláírására: 2019. november 30. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem elnök asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez. 

 

Ehrlich Erzsébet Vecsés Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: köszönöm szépen a 

kedvességet, amivel fogadták Vecsésen az önkormányzat megalakulását. Bízom benne, hogy 

sikerül az itteni lengyeleket összekovácsolni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: van felmérés arra vonatkozóan, hogy mennyien vallották magukat 

lengyelnek? 

 

Ehrlich Erzsébet Vecsés Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a népszámláláskor több, 

mint 20 család vallotta magát lengyelnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönöm szépen és jó munkát kívánok az önkormányzatnak. 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

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. 
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195/2019. (XI.26.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy 

dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű tanulók létszámát figyelembe véve a 

vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának 

módosítását nem tartja szükségesnek, mert városi szinten a határozattal 

megállapított hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók létszáma összesen 

19 fő, ezért a felvételi körzetek megállapításához szükséges arányszámításoknak nincs 

értékelhető eredménye. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala által 2019. február 28. napján meghirdetett kötelező felvételt 

biztosító vecsési általános iskolák körzethatárait változtatás nélkül elfogadhatónak 

tartja a 2020/2021. tanévre vonatkozóan. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: 2019. november 29-ig 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi téli zárva tartási idejének 

meghatározására 

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 határozati javaslat „A” változatát a Képviselő-testületnek. 

 

Skribekné Komár Ágnes képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” változatát. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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196/2019. (XI.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2019. évi téli zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Bálint Ágnes Óvoda 2019. december 23-án - igény szerint - biztosít ügyeletet. 

 

2. A Vecsési Mosolyország Óvoda 2019. december 30-31. napokon – igény szerint – 

biztosít ügyeletet. 

 

3. A Semmelweis Bölcsőde 2019. december 23., 30-31. napokon - igény szerint -

biztosít ügyeletet. 

 

Határidő: azonnal;  

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóinak 

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 megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

197/2019. (XI.26.) határozat 

 

 

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

2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Falusi 

Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

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

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Mosolyország Óvoda 2018/2019. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

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

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Bálint Ágnes Óvoda 2018/2019. nevelési 

évre vonatkozó beszámolóját. 
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4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

85.§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Vecsési Tündérkert Óvoda 2018/2019. 

nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

 

5. Felkéri a Polgármestert az óvodák vezetőinek kiértesítésére a beszámolók 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkaterveinek véleményezésére 

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. 

 

 

198/2019. (XI.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja a Vecsési Falusi 

Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Mosolyország Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Bálint Ágnes Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján véleményezte és egyben jóváhagyja 

a Vecsési Tündérkert Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

5. Felkéri a Polgármestert a munkatervek véleményezéséről az óvodák vezetőinek 

kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal;  

az óvodavezetők kiértesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata 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 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. 

 

 

199/2019. (XI.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 2019. 

december 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

46/2014.(III.25.) határozatának 2. pontját. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 2019. 

december 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Vecsési Mosolyország Óvoda egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 46/2014.(III.25.) 

határozatának 3. pontját. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 
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meghatározott mértékig - a Bálint Ágnes Óvoda egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

46/2014.(III.25.) határozatának 4. pontját. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Vecsési Tündérkert Óvoda egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

46/2014.(III.25.) határozatának 5. pontját. 

 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

2019. december 1. napjától - az éves önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékig - a Róder Imre Városi Könyvtár egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg visszavonja a 

46/2014.(III.25.) határozatának 7. pontját. 

 

6. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzatok Önkormányzat 

nevében történő aláírására, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról az 

intézmény vezetőinek kiértesítésére. 

 

Határidő: azonnal;  

záradékolásra és az intézmény vezetőinek kiértesítésére: a döntést 

követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az előterjesztésnek 

kiegészítése is van, amely a Grassalkovich iskola étkező és konyha átalakításának feladatára 20 

millió forintot irányozna elő. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat kérését támogatta. 

 

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

és a rá vonatkozó javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a kiegészítéssel együtt a Képviselő-testületnek.  

 



15 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztés 

bizottságot érintő pontjait és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a kiegészítéssel a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

200/2019. (XI.26.) határozat 

 

1. 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. sora terhére 6.000.000,- Ft összeget biztosít a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 3.429.000,- Ft működési kiadásra, 

2.571.000,-  Ft fejlesztésre fordítható. 

 

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

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

rendelet 7.2. sz. melléklet 2.3. sora terhére 7.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsési 

Futball Club részére a 2020. márciusáig felmerülő működési és egyéb költségeik 

fedezetére. 

 

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 2.3. sora terhére 10.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsés SE 

Kézilabda Szakosztálya részére utánpótlás csapataik versenyeztetésére, az utánpótlás-

nevelési munkákhoz szükséges kiadásokra, a TAO pályázatok önrésze egy részének 

fedezésére. 

 

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 2.3. sora terhére bruttó 355.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít a Vecsési Rendőrőrs alkalmazottai részére év végi jutalom kifizetésére.  

 

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

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

rendelet 7.2. sz. melléklet 2.3. sora terhére bruttó 9.000.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít a Halmi Telepi Általános Iskola, az Andrássy Gyula Általános Iskola és a 

Vecsési Zeneiskola dolgozóinak jutalmazására. 

 

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

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

rendelet 3.1. sz. melléklet 9.1.1.2.1.1. sora terhére bruttó 20.000.000,- Ft összeget 

biztosít a Sándor tanyán lévő sporttelepre 1 db lakókonténer és 3 db egyéb konténer 

beszerzési és letelepítési költségére. 

 

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

Miniszterelnökség által biztosított 60 millió forint összegű vissza nem térítendő 

támogatás és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata által az iskola állami 
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támogatásából biztosított 30 millió forint összegen túl az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelet 3.1. sz. melléklet 

9.1.1.2.1.1. sora terhére maximum bruttó 20.000.000,- Ft összeget biztosít Vecsés 

Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítésére. 

 

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

Club, a Vecsés SE Kézilabda Szakosztálya és Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata részére a támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

megkötni. 

 

9. 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. IV. negyedévi 

rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi 

rendezvényeinek támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke  

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

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

 

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

 

 

201/2019. (XI.26.) határozat 

 

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

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt az év végi rendezvényei 

költségeire. 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.04) önkormányzati 
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rendelet 9.§ (3) bekezdésének a) pontjában nyert felhatalmazás alapján, 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) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a XIX. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámoló elfogadására 

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. 

 

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 beszámoló elfogadását. 

 

 

202/2019. (XI.26.) határozat 

 

 

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

Vecsési Káposztafesztről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

Tájékoztatás a „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” ÁROP-3.A.2-

2013-2013-0031 tárgyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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. 

 

 

203/2019. (XI.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-

0031 számú „Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára” című 

pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a határozat mellékletét képező, 

2018. november 27. óta eltelt időszakra vonatkozó Intézkedési terv megvalósulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a szakmai 

vezetőt és a projektmenedzsert. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen aljegyző asszony áldozatos munkáját. 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2018/2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

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. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

204/2019. (XI.26.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2018/2019. tanévről szóló - Vecsés Város 

Önkormányzata és a Váci Egyházmegye Ordináriusa között 2012. május 29-én 

létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában előírt - beszámolóját elfogadja. 

 

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

az 1. pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésre: 2019. november 11. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Oláh László képviselő: a kis sorompónál kaotikus állapotok vannak, valamit ki kellene találni. 

A szokásos Mikulás napi felvonulásunkat december 8-ára szervezzük. Aki szeretne csatlakozni, 

14 órakor indulunk a Halmi térről. A szokásos útvonalon fogunk haladni. Mindenkit várunk 

szeretettel! 

 

Szlahó Csaba polgármester: november 28-án, 17 órakor tartja a Képviselő-testület 

közmeghallgatását a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

Pável Béla szakértő: tisztelettel meghívok mindenkit a december 15-én megrendezésre kerülő 

Mindenki Karácsonyára. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr 12 órakor nyitja meg a vásárt. 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: idei év utolsó bizottsági ülése december 9-én lesz, december 10-

én 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 


