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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 2/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2020. január 28-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, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgató, Pereginé Vodila 

Terézia Vecsési Gondozási Központ vezetője, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési Járási 

Hivatal mb. hivatalvezető, Saska Istvánné szakértő, Hanek Gábor szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 

a 11 fős Képviselő-testületből 11 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 

Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására 

és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Dózsa György út 48. szám (4919/2 hrsz.) alatti ingatlanon, Vecsés Város 

Önkormányzata javára elővásárlási jog alapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására, valamint az 59/2019. (III.26.) számú határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat kérelmek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 6137 hrsz. -ú ingatlanrész értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0302/19 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

9/2020. (I.28.) 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 a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására 

és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Dózsa György út 48. szám (4919/2 hrsz.) alatti ingatlanon, Vecsés Város 

Önkormányzata javára elővásárlási jog alapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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13. napirendi pont: 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására, valamint az 59/2019. (III.26.) számú határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat kérelmek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú Vecsés, 6137 hrsz. -ú ingatlanrész értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0302/19 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

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 ”Budapesti Nemzetközi Repülőtérre épülve a helyi 

gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Budapest XVIII. kerületben 

és Vecsésen” című un. NORVÉG program fenntartási tevékenységében rendszeresen részt 

veszünk. Ez a projekt már tavaly befejeződött, ennek ellenére 2019. december 10-én újabb 

ellenőrzést végeztek. A vecsési számlákat és bizonylatokat rendben találták. Vecsés Város 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

„Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező 

bővítése” tárgyában indított második közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A 

döntés oka, hogy az egyetlen ajánlattevő nem a jóváhagyott költségvetést árazta be, de az 

ajánlati összegére sem lett volna fedezet. Az új közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban 

van, hogy a nyári szünet alatt ez a beruházás megvalósuljon. December 15-én került 

megrendezésre a Mindenki karácsonya az Önkormányzat szervezésében. Január 10-én 

egyeztetést tartottunk Péteri, Üllő, Monor és Gyömrő polgármestereivel és vezető 

munkatársaival a repülőtéri zajvédelem tekintetében, hogy kialakítsuk közös 

állásfoglalásunkat, amelyet január 14-én az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartott 

Légiközlekedési és Repülőgépipari munkacsoport ülésén képviseltem. Az volt a kérésünk, hogy 

ha a mélyalvás időszakát figyelembe vesszük, akkor ne lehessen délről sem leszállni a 

gépeknek. Továbbá kértük, hogy az új szabályozás következtében érintetteket kárpótolják, 

ablakszigetelés vagy hangszigetelés javításával. Ez a probléma nyáron élesedett ki, amikor is 

bevezette a repülőtér a kötelező EU-s szabványt és bizonyos leszállási szögeket eltérítettek. 

Sokkal több ember járt jól, mint aki rosszul, csak az újonnan érintettek kezdtek el emiatt 

háborogni. Január 16-án a DPMV-nél megbeszélést tartottunk. Január 18-án a Bálint Ágnes 

Kulturális Központban Róder Imrére emlékeztünk. Január 22-én az NSK-nál Jegyző asszonnyal 

aláírtuk a Kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban a térítésmentes tulajdonátruházási 

szerződést. Ezzel kapcsolatban január 7-én helyszíni bejárást tartottak az NSK, a pályázók és 

az Önkormányzat illetékes szakemberei. Január 23-án került megrendezésre a HungaroControl 

éves partnerségi fogadása, amelyen Tábori Ferenc alpolgármester úr vett részt. Január 26-án a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából a Bálint Ágnes Kulturális Központban szakági kitüntetések 

kerültek átadásra, illetve ünnepi előadást tekinthettünk meg. Január 27-én nálam járt Zahorecz 

Sándor, a Monori Rendőrkapitányság vezetője, aki bejelentette, hogy január végén távozik 

posztjáról. Az új vezető személyéről még nem tudni semmit. Köszönő levelet kaptunk a 

Schweidel József u. 2-4. szám alatt lakóktól is. A lakók tervezői hiba miatt nem kaptak 

használatbavételi engedélyt. A kivitelezővel folytatott tárgyalások során megegyezés született, 

aminek keretében a kivitelező parkolókat épített és a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános 

Iskola szigetelési költségeibe is beszállt. 

 

Oláh László képviselő: hétvégén volt Budapesten a vízilabda EB, ahol férfi válogatottunk 

aranyérmet szerzett. Egy vecsési sportoló is csapattag volt.   

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

10/2020. (I.28.) határozat 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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(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. 

 

11/2020. (I.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására 

és alapító okiratának módosítására 

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 Bükk László, Kovács Márton és Oláh László 

felügyelőbizottsági tagságának megválasztását. 

 

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

és szintén az említett személyek megválasztását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

12/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig, azaz öt évre terjedő időtartamra a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága három tagjának az alábbi személyeket választja 

meg:  

 

Bükk László, 

Kovács Márton, 

Oláh László. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjék az alapító okirat módosításáról és annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáról. 
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Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2020. február 1.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2020. március 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

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 dr. Horváth János, Lőrincz Ferencné és Ormai 

József felügyelőbizottsági tagságának megválasztását. 

 

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

és szintén az említett személyek megválasztását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

13/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig, azaz öt évre terjedő időtartamra a Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága három tagjának az alábbi 

személyeket választja meg: 

 

Dr. Horváth János, 

Lőrincz Ferencné, 

Ormai József. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjék az alapító okirat módosításáról és annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2020. február 1.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2020. március 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. alapító okiratának módosítására 

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. Felügyelőbizottsági tagnak javasolja Czibolya 

Zoltánt, Oroszi Gábort és Pintér Tibort. 

 

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

és szintén az említett személyek megválasztását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felügyelőbizottság tagjainak elfogadását. 

 

 

14/2020. (I.28.) határozat 

 

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

Gasztro Kft. felügyelőbizottsági tagjainak, így Czibolya Zoltán, Pintér Tibor és Sahin-

Tóth Zoltán határozatlan idejű megbízását 2020. január 31. napjával visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 1. napjától 2025. 

január 31. napjáig, azaz öt évre terjedő időtartamra a Vecsési Gasztro Kft. 

felügyelőbizottsága három tagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

Czibolya Zoltán, 

Oroszi Gábor, 

Pintér Tibor. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjék az alapító okirat módosításáról és annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2020. február 1.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2020. március 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a cég tevékenységi köre módosításának 

elfogadását. 
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15/2020. (I.28.) határozat 

 

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

Gasztro Kft. alapító okiratának „A társaság tevékenységi köre” megjelölésű 3. 

pontját 2020. február 1-jén kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítja:   

 

Főtevékenység: 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

Egyéb tevékenységi körök:  

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás 

10.52 Jégkrém gyártása 

10.72 Tartósított lisztes áru gyártása 

10.85 Készétel gyártása 

10.89 M.n.s egyéb élelmiszer gyártása 

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 

56.21 Rendezvényi étkeztetés 

56.29 Egyéb vendéglátás 

56.30 Italszolgáltatás 

59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 

74.20 Fényképészet 

77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

90.01 Előadó-művészet 

90.02 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 

93.19 Egyéb sporttevékenység 

93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás. szabadidős tevékenység 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjék az alapító okirat módosításáról és annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2020. február 1.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2020. március 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az alapító okirat módosításának elfogadását. 
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16/2020. (I.28.) határozat 

 

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

Gasztro Kft. alapító okiratának „Könyvvizsgáló” megjelölésű 14. pontját a 

határozathozatal napjával törli.   

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjék az alapító okirat módosításáról és annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal;  

dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2020. február 1.; 

az alapító okirat módosítására és a cégbírósági eljárás 

megindítására: 2020. március 1. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Frühwirthné Halász Melinda NNÖK elnök-helyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

tárgyalta az előterjesztést és elfogadta. 

 

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

 

 

17/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2020.01.31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadta. 

 

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

 

 

18/2020. (I.28.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy Vecsés 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Vecsés Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával jelen határozat mellékletében foglalt 

szerződéstervezet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodást Vecsés Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kösse meg. 

 

Határidő: azonnal;  

az együttműködési megállapodás megkötésére: 2020.01.31. 

 

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

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadta. 

 

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

 

 

19/2020. (I.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Vecsés Város Önkormányzata és 

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata között 2019. november 29-én létrejött 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy az változatlan 

tartalommal továbbiakban is érvényes és hatályos. 

 

Határidő: azonnal;  

érintettek értesítésére: 2020. február 3. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

ismertesse az előterjesztést. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az építésügyi igazgatási feladatok március 1-jével átkerülnek a 

kormányhivatalhoz. Ez ügyben volt egy előzetes adatfelmérés már a múlt év végén, illetve az 

idei évben személyesen is kijött a kormányhivataltól két fő osztályvezető és a járási hivatal 
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vezetőjével egyeztettünk velük arról, hogy mi az, amit nekünk jogszabály szerint át kell adnunk. 
Abban egyeztünk meg, hogy a rendelkezésünkre álló 6 státuszt átadjuk, amiből 4 
betöltetlen. Az ehhez tartozó ingóvagyont, számítógépeket, íróasztalt, forgószéket, a 
különböző mérő eszközöket szintén. Helyileg a hivatal épületében a földszinten a 
bejárattól jobbra található, régi okmányirodai helyiségben lesznek. A megállapodás 
szövegét jogszabály írja elő.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 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. 

 

 

20/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező Megállapodást az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott 

Megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal;  

a megállapodás aláírására: 2020. január 31. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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21/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 72/2019. 

(IV.30.) Kt. határozattal elfogadott, érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat 4. 

számú függelékében szereplő közbeszerzési tervet 2020. évre vonatkozóan az alábbi 

tartalommal fogadja el:  

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Tervezett 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás 

tervezett 

megindítása 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

Vecsés, Rózsa utca 

felújítási munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

2015. évi CXLIII. 

törvény (a 

továbbiakban: 

Kbt.). Harmadik 

rész 115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással induló 

és a nemzeti nyílt 

eljárási szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2020. 

február vége 

2019. augusztus 

eleje 

Vecsés, 0202. sz. út 

kivitelezési munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. Harmadik 

rész 115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással induló 

és a nemzeti nyílt 

eljárási szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2020. IV. 

negyedév 

2021. IV. 

negyedév 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon 2020. évi Közbeszerzési 

Tervnek az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal;  

a Terv közzétételére: 2020. február 01. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat a Dózsa György út 48. szám (4919/2 hrsz.) alatti ingatlanon, Vecsés Város 

Önkormányzata javára elővásárlási jog alapítására 

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: az Alapellátási Központ szomszédságában van a telek, ebből a 

nyelestelket sajátította ki az önkormányzat. A telek szomszédságában az idős úr elhalálozott. A 

város érdeke, hogy erre az ingatlanra vonatkozóan is alapítson az önkormányzat elővásárlási 

jogot. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

22/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Vecsési Alapellátási Központ és Mentőállomás 

területének bővítése érdekében (egészségügyi intézmény fejlesztése céljából) a Vecsés 

4919/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Vecsés, Dózsa György út 48. 

szám alatti ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogának bejegyzését kezdeményezi a 

Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az elővásárlási jog 

bejegyzéséről a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali 

Osztályánál és gondoskodjon arról, hogy a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet folyamatban lévő módosítása az 1. 

pontban foglalt döntést is tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézkedés megkezdésére a döntést követő 5 napon belül; 

a földhivatal megkeresésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Kulturális Bizottság elnöke: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

23/2020. (I.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2020. évben a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési Tündérkert Óvoda 

nyári bezárása 2020. június 22-től július 17-ig, a Vecsési Mosolyország Óvoda és a 

Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 2020. július 20-tól augusztus 14-ig tart. 

 

2. 2020. évben a Tipegők Bölcsőde 2020. június 22-től július 17-ig, a Semmelweis 

Bölcsőde nyári bezárása 2020. július 13-tól augusztus 07-ig tart. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

 

 



18 

 

24/2020. (I.28.) határozat 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban biztosított 

társulási jog alapján Vecsés Város Önkormányzata 2020. augusztus 1. napjától 

kezdődő hatállyal csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz.  

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, elfogadja és jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Társulási Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 

Társulás Tanácsában Vecsés Város Önkormányzatát a polgármester képviseli, a 

polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester vagy a Gazdasági Bizottság 

elnöke. 

 

4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a társulás működési 

költségeihez történő hozzájárulás költségeire bruttó 215.000 forint összeget biztosít az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 

Határidő: azonnal; 

a határozat megküldésére: 2020. február 3.; 

a költségek fedezetének biztosítására: a költségvetési rendelet 

megalkotása 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: 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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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25/2020. (I.28.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodását 

és visszavonja a 258/2015. (XI. 26.) határozatát. 

 

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

értesítse a társult tag önkormányzatokat. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 5. nap; 

aláírásra: az utolsó tag önkormányzat képviselő-testületi kivonatának 

beérkezését követő 5. nap 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: 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.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: rengeteg a beteg, ezért is kaptuk ezt a kiegészítő támogatást, mert 

nagyon sok olyan beteget lát el az egészségügyi szolgálat, aki nem tartozik ellátási körébe. Az 

előírt ellátás szám felett vagyunk. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

26/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint intézményfenntartó 

utólagosan jóváhagyja a Vecsési Egészségügyi Szolgálat határozat mellékletét képező 

szakmai tervét, amely a 358/2019. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2019. december 31-én kiutalt 58.270.100,- Ft 

összeg felhasználására vonatkozik. 
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2- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat dr. Sibalin Milán fogorvos tartós helyettesítésének jóváhagyásáról szóló 249/2018. 

(XI.27.) számú határozat módosítására, valamint az 59/2019. (III.26.) számú határozat 

visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

27/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2019. 

(III.26.) számú határozatát visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2018. (XI.27.) számú 

határozatát akként módosítja, miszerint a Vecsés 2. számú területi ellátási 

kötelezettségű fogorvosi körzetben feladatot ellátó dr. Sibalin Milán általános 

helyettese 2020. január 1. napjától, határozatlan időtartamra dr. Petruzsán Petra. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről 

értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: 2020. január 31. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat kérelmek támogatására 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Kulturális Bizottság elnöke: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A 

határozati javaslat 3. pontjában szereplő Fényfesztivál tekintetében nem hozott döntést. Oláh 

Emese és a Böllérfesztivál támogatását 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: bizottsági ülésen felmerült, hogy a Fényfesztivál költségei igen 

magasak. Felkérem Kis Tóth Jánost, tájékoztassa a Képviselő-testületet a rendezvényről.  

 

Kis Tóth János BÁKK igazgató: évek óta csatlakozunk a Kultúrházak éjjel nappal című 

programhoz, idén is ezt szeretnénk. Úgy gondoltuk, hogy összekötnénk egy fényfesztivállal, 

kicsit helyzetbe hozni a korcsolyapályát is.  Csoportjainkat is bevonnánk, aki betér hozzánk 

teljesen ingyen megnézhesse őket. Benti programok gerincét ez adná, illetve zenészeket 

hívnánk meg, és mindezt kivetítenénk egy LED falra a korcsolyapálya vendégeinek. Az egész 

programot egy fényfestés és disco zárná. Ez egynapos rendezvény, ami február 15. időpontban 

lenne.  

 

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

 

 

28/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 100.000,- Ft 

egyszeri támogatást biztosít Oláh Emese (Emy Cake Desing) részére a 2020. február 

15-én Stuttgartban megrendezésre kerülő Kulináris olimpia költségeire.  

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300.000,- Ft 

támogatási összeget biztosít a Cegi-Trade Kft. részére a 2020. február 8-án 

megrendezésre kerülő 7. Vecsési Böllérverseny lebonyolításának költségeire. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 762.000,- 

Ft támogatási összeget biztosít a Bálint Ágnes Kulturális Központ részére 2020. 

február 15-én Fényfesztivál megvalósításának költségeire. 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy az 1., 2. és 3. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi 

fedezetet az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

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

(Emy Cake Desing) és a 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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Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a támogatási összegek biztosítására: 2020. évi költségvetés összeállítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta a 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

29/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Kolping Támogató Szolgálat – Vecsés 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

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

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

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

 

 

30/2020. (I.28.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Gondozási Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

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

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: két témakörben is lenne kérdésem, illetve kérésem. A menetrendszerinti 

buszjárathoz tartozó megállóhely a temetőnél nem fedett, ami rossz idő esetén nagy probléma.   

A Dózsa György úti Alapellátási Központhoz befordul a helyi busz és ott teszi le az utasokat. 

Az új busz nagyobb, kijövetelnél a busz alja leér, át kellene gondolnunk, hogy be kell-e menjen 

továbbra is a busz, mert vagy a busz sérül, vagy a burkolat.  

Felhívnám a képviselőtársaim figyelmét a kötelezően teljesítendő továbbképzési program 

teljesítésére, aminek a határideje február 29. 

 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: mióta az új buszjárat van, valóban 

probléma, hogy sérülhet a busz alja. Egyelőre nem fog befordulni a busz, kint fogja letenni az 

utasokat.  

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs.  

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés február 27-én (csütörtökön), bizottsági 

ülések február 26-án (szerdán) lesznek.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


