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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 4/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2020. február 27-én (csütörtökön) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Kovács Márton, dr. Lugosi Mária, Kalasovszky Bernadett, 

Oláh László, Várszegi Csaba, Skribekné Komár Ágnes képviselők, Szlahó Csaba polgármester, 

Frühwirthné Halász Melinda, Tábori Ferenc alpolgármesterek 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály 

osztályvezető, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály osztályvezető, Tóth Erika Pénzügyi 

Osztály osztályvezető, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető, Nagy László Oktatási 

Intézmények Központi Konyhája intézményvezető, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető, Vadászi Mária Róder Imre Városi Könyvtár igazgató, dr. 

Tárnokiné dr. Törő Krisztina Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ igazgató, Pereginé V. Terézia Gondozási Központ igazgató, Saska Istvánné szakértő, 

Hanek Gábor szakértő, Pável Béla szakértő, Tarjányi Edit Vecsési Járási Hivatal ügyintéző 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, az intézményvezetőket, a hivatali 

kollégákat és minden megjelent vendéget. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős 

Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Nagy Károly 

képviselő úr jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület 

ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárása elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont 

elfogadását. 

 

33/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

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

rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: végleges 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 …/2020. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

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

rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárása elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

21. napirendi pont: 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

Javaslat „A vecsési Rózsa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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34/2020. (II.27.) 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 …/2020. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

Nagy László intézményvezető 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 
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9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szegedi István ügyvezető 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária bizottsági elnök 

 

17. napirendi pont: 

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

rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

21. napirendi pont: 

Javaslat „A vecsési Rózsa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: február 25-én volt a kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja. Egy perces néma felállással emlékezzünk meg mi is az áldozatokról. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítése” tárgyában 

harmadik közbeszerzési eljárást indítja.  Ajánlattételre 6 céget kértek fel, ebből 5 tett ajánlatot.  

A felolvasó lap szerint az árak nettó értéken 65 és 85 millió forint között mozognak, mivel az 

értékelésnél a garancia és a többlet kötbér is pontokat jelent, nem egyértelmű, hogy az 

alacsonyabb ár lesz a döntő. Jelenleg a hiánypótlások és a kiegészítő tájékoztatáskérések 

vannak folyamatban. Elindítottuk a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermi felújításának 

folyamatát. Ez a beruházás az aljzatburkolat járófelületének felújítására, valamint a mobil lelátó 

és így a székek cseréjére vonatkozik. Tapasztalatokat gyűjtve, több hasonló berendezést 

megnéztek a kollegák, igyekszünk a nyári leállás alatt ezt a felújítást elvégezni. Szintén 

elkezdtük a városközpont fejlesztésre vonatkozó koncepció kidolgozását. Ez a tervezés főként 

a Telepi út környezetére vonatkozik, de a koncepció a városra teljes körű. A környező városok 

jó tapasztalatai alapján több tervező céggel vettük fel a kapcsolatot. Jelenleg az ajánlatkérési 

fázisnál tartunk. Események: február 1-jén a Bálint Ágnes Kulturális Központban volt a 43. 

Svábbál. Február 5-én a NIF munkatársával a Dózsa György útról a Kinizsi utcára kanyarodó 

sáv kiépítéséről tárgyaltunk. Február 6-án került megrendezésre a BUD Gála. Február 7-én az 

Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási ülést tartott. Ezen a napon átadásra 

került az M4 autópálya Üllő-Albertirsa közötti szakasza. Február 8-án zajlott a VII. Vecsési 

Böllérverseny az Epresben. Február 12-én Főépítész asszony lakossági fórumot hívott össze a 

településkép védelméről szóló rendelet tervezett módosításával kapcsolatban. Február 13-án 

Gyálon Agglomerációs Társulási ülést tartottak. Február 15-én a Kultúrházak éjjel-nappal 

rendezvénysorozathoz csatlakozva a Bálint Ágnes Kulturális Központ nyílt napot tartott, a 

különböző rendezvények mellett fényfestésben gyönyörködhettek a látogatók. Február 17-én a 

Vecsési Járási Hivatal szervezésében Helyi Védelmi Bizottsági ülés volt Üllőn, amelyen Tábori 

Ferenc alpolgármester vett részt. Február 20-án az országos rendőrfőkapitánynál, Dr. Balogh 

Jánosnál jártam abból a célból, hogy kérelmezzem a Lóti-futira a helikopter biztosítását. 

Február 21-23. között több képviselőtársam kíséretében részt vettem a gyergyószárhegyi 

testvértelepülésünk télbúcsúztató rendezvényén. Főzőcsapatunk látta vendégül a maszkarában 

felvonulókat. Február 24-én a Budapest Airport Zrt. munkatársaival folytattunk megbeszélést 

az éjszakai repülési tilalommal kapcsolatban. Február 25-én bemutatkozott az új monori 

rendőrkapitány, Dr. Csipler Norbert rendőr alezredes. Ezen a napon nálam járt a Ronanair 

képviseletében Ronan Nanayakkara tiszteletbeli konzul. Február 26-án tárgyalásokat 

folytattunk a DPMV Zrt. munkatársaival. Szavazásra teszem fel a beszámolóm elfogadását. 
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35/2020. (II.27.) határozat 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 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. 

 

36/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Könyvvizsgálói vélemény 

is megérkezett. 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 rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

1/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Könyvvizsgálói vélemény 

is megérkezett. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: Skribekné Komár Ágnes elnök asszony távollétében 

én vezettem a Szociális Bizottság ülését. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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 és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: alap költségvetést fogadunk el, ami a beruházási kiadásokat illeti 

a biztonságra törekszünk a városüzemeltetés, a városfenntartás és az intézmények működtetését 

illetően, valamint a civil szervezeteknek és a társadalmi egyesületeknek is minimális költséget 

biztosítunk. Zárszámadáskor fogjuk látni, hogy mennyi felszabadult pénzünk lesz, amiből majd 

tudunk még támogatásokat adni vagy további beruházásokat eszközölni. Nem kapjuk meg az 

államtól a települési önkormányzat működésének támogatását, mivel az Önkormányzat elvárt 

adóbevétele magas. A szolidaritási adóval együtt ez 645 millió forint összeget jelent. 200 millió 

forint folyószámlahitelünk van, ezt mindig visszatöltjük. 1 milliárd fejlesztési hitelünk van, 

amiből vettük a Sándor tanyát, elkészült az Alapellátási Központ, a maradék 600 millió forint 

egy részét a 0202-es útra szeretnénk majd fordítani. A visszafogott költségvetésünkben azért 1 

milliárd forintot városi fejlesztésre beterveztünk. Működési céltartalékunk 170 millió forint, 

felhalmozási céltartalékunk pedig 210 millió forint. Civil szervezetek támogatására 70 millió 

forintot terveztünk be. Amire büszkék lehetünk városi szinten az a Vecsés pótlék bevezetése. 

Vecsés pótlék I. 54 millió forintot tartalmazott, a II. 9,1 millió forintos támogatás az 

intézmények dolgozóinak. A Városgondnok Kft-nél is régen emeltünk, most 8 millió forintot 

terveztünk be. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetményalapját is szeretnénk megemelni 

46 ezer forintról 48 ezer forintra, ami éves szinten 10 millió forintot jelent. Szavazásra teszem 

fel a határozati javaslat elfogadását. 
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37/2020. (II.27.) határozat 

 

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

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a következő három - 2021., 2022. és 2023. – évre várható összegét a jelen határozat 

mellékletét képező és Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vecsés Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati 

rendelet 15. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletét Vecsés 

Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

Nagy László intézményvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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3/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.02.) 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. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést. Két időponttal kapcsolatosan javasol módosítást, az egyik a március 15-i 

megemlékezés időpontja március 15-e legyen. A másik a június 14-i városi ünnepséget hozzuk 

előre péntekre, hogy a Pedagógus Nappal egyidőben legyen. Kéri a bizottság a javaslat 

elfogadását. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a március 15-i ünnepséget az iskola kérésére terveztük március 13-

i időpontra.  Szavazásra teszem fel a módosított javaslat elfogadását. 

 

38/2020. (II.27.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 

 

2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal szervezésében 

megvalósuló 2020. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési rendeletében biztosította. 

 

Határidő: azonnal;  

                  a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint 

Felelős:    Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 
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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: kérdezem az ügyvezető urat, szeretné kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető: köszönöm, nem. 

 

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

 

 

39/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft. határozat mellékletét képező 2020. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálattal kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

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. 

 

 

40/2020. (II.27.) határozat 

 

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

Önkormányzata és a Vecsési Egészségügyi Szolgálat között kötendő üzemeltetési 

szerződést – jelen határozat melléklet szerinti tervezet szerinti tartalommal – 

jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a megállapodás 

aláírásáról. 
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Határidő: azonnal;  

az üzemeltetési szerződés megkötésére: 2020. március 3. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 

 

 41/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Falusi Nemzetiségi 

Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch felvételi körzetét a Vecsés Tinódi utca, Fő út 

180-tól lefelé, Üllő felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által 

határolt, MÁV vonallal bezárólag Üllő felé eső településrészen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában 

határozza meg, mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak 

szerint rögzített: 

 

Ady Endre utca végig Malom utca végig 

Ady köz végig Mátyás utca végig 

András utca végig Mihály utca végig 

Ágnes utca végig Rózsa utca végig 

Ágoston utca végig Sorompó utca végig 

Ecseri utca végig Szép utca végig 

Erzsébet utca végig Sziget köz végig 

Ferenc utca végig Sziget utca végig 

Fő út 180-ig páros és páratlan Tass utca végig 

Fő utca végig Temető utca végig 

Gizella utca végig Tinódi utca végig 

Iskola utca végig Tó utca végig 

István utca végig Üllői utca végig 

József utca végig Valéria utca végig 

Jókai Mór utca végig Vágóhíd utca végig 

Kakucsi út végig Város utca végig 

Kálmán utca végig Vásártér utca végig 

Lanyi utca végig Vigyázó Ferenc utca végig 

 Zsák utca végig 
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3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

42/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Mosolyország Óvoda 

–Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch felvételi körzetét a Vecsés Fő út 180-tól 

Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, 

MÁV vonallal bezárólag, Budapest felé eső településrészen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában 

határozza meg, mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak 

szerint rögzített: 

 

Anna utca végig Kossuth Lajos utca végig 

Ádám utca végig Lajos utca végig 

Akácfa utca végig Lehel utca végig 

Álmos utca végig Liliom utca végig 

Árpád utca végig Magdolna utca végig 

Attila utca végig Magyar utca végig 

Bajcsy-Zsilinszky utca végig Margit utca végig 

Bartók Béla utca végig Mária utca végig 

Batthyány utca végig Miklós utca végig 

Bertalan utca végig Nefelejcs utca végig 

Berzsenyi utca végig Nimród utca végig 

Bokor utca végig Nyárfa utca végig 

Bulcsú utca végig Petőfi Sándor utca végig 

Diófa utca végig Rákóczi utca végig 

Emese utca végig Róder Imre utca végig 

Eötvös utca végig Sándor utca végig 

Erkel Ferenc utca végig Tamás utca végig 

Éva utca végig Telepi út végig 

Fő út 180-tól végig páros és 

páratlan 

Tölgyfa utca végig 

Hársfa utca végig Tompa utca végig 

Hunyadi utca végig Vasvári Pál utca végig 
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Ibolya utca végig Vértesi Nándor utca végig 

János utca végig Virág utca végig 

József Attila utca végig Vörösmarty utca végig 

Károly utca végig Wesselényi utca végig 

Katona József utca végig Zöldfa utca végig 

Kellner dr. utca végig  

Kereszt utca végig  

Kisfaludy utca végig  

Kölcsey utca végig  

Könyök utca végig  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

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

 

 

42/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Mosolyország Óvoda 

–Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch felvételi körzetét a Vecsés Fő út 180-tól 

Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, 

MÁV vonallal bezárólag, Budapest felé eső településrészen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában 

határozza meg, mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak 

szerint rögzített: 

 

Anna utca végig Kossuth Lajos utca végig 

Ádám utca végig Lajos utca végig 

Akácfa utca végig Lehel utca végig 

Álmos utca végig Liliom utca végig 

Árpád utca végig Magdolna utca végig 

Attila utca végig Magyar utca végig 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

végig 

Margit utca végig 

Bartók Béla utca végig Mária utca végig 

Batthyány utca végig Miklós utca végig 
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Bertalan utca végig Nefelejcs utca végig 

Berzsenyi utca végig Nimród utca végig 

Bokor utca végig Nyárfa utca végig 

Bulcsú utca végig Petőfi Sándor utca végig 

Diófa utca végig Rákóczi utca végig 

Emese utca végig Róder Imre utca végig 

Eötvös utca végig Sándor utca végig 

Erkel Ferenc utca végig Tamás utca végig 

Éva utca végig Telepi út végig 

Fő út 180-tól végig páros és 

páratlan 

Tölgyfa utca végig 

Hársfa utca végig Tompa utca végig 

Hunyadi utca végig Vasvári Pál utca végig 

Ibolya utca végig Vértesi Nándor utca végig 

János utca végig Virág utca végig 

József Attila utca végig Vörösmarty utca végig 

Károly utca végig Wesselényi utca végig 

Katona József utca végig Zöldfa utca végig 

Kellner dr. utca végig  

Kereszt utca végig  

Kisfaludy utca végig  

Kölcsey utca végig  

Könyök utca végig  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

44/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Tündérkert Óvoda 

felvételi körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Budapest és Gyál felé 

eső– kiegészülve a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy 

utca, Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca – településrészen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában 

határozza meg, mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak 

szerint rögzített: 
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Alig utca végig Külső Gyáli út végig 

Almáskert út végig László utca végig 

Báró Sina Simon utca 

végig 

Lévai utca végig 

Bem utca végig Lincoln utca végig 

Bessenyői utca végig Liszt Ferenc utca végig 

Besztercei utca végig Lórántffy utca végig 

Botond utca végig Lőrinci utca végig 

Budai Nagy Antal utca 

végig 

Major utca végig 

Csaba utca végig Mikszáth Kálmán utca végig 

Damjanich utca végig Móricz Zsigmond utca végig 

Dózsa György út végig Munkácsy Mihály utca végig 

Előd utca végig Pál utca végig 

Erdő utca végig Péter utca végig 

Felsőhalom utca végig Présház utca végig 

Gammel József utca végig Sárosi utca végig 

Ganz utca végig Szabadkai utca végig 

Gárdonyi Géza utcavégig Széchenyi köz végig 

Görgey utca végig Széchenyi út végig 

Gyár utca végig Szemere utca végig 

György utca végig Szondi utca végig 

Halmi utca végig Tamási Áron utca végig 

Halmy József tér végig Táncsics Mihály utca végig 

Harkály köz végig Tarnóczai utca végig 

Hertz utca végig Torockói utca végig 

Horthy István utca végig Üllői út a város 

közigazgatási határáig 

Kikindai utca végig Vághy Kálmán utca végig 

Klapka utca végig Wass Albert utca végig 

Kodály Zoltán utca végig Zilahi utca végig 

Kós Károly utca végig  

Küküllői utca végig  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

45/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a munkáltatói jogkör 

gyakorlója - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján - úgy dönt, hogy a polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságának 

ütemezését a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal ill. folyamatos 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

a nyilvántartás vezetéséért: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

46/2020. (II.27.) határozat 

 

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

a határozat melléklete szerinti felhívásokkal az alábbi intézmények vezetői állásának 

betöltésére: 

 

• Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Wetschesch 

• Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

• Róder Imre Városi Könyvtár 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásoknak a személyügyi 

központ internetes oldalán, az Önkormányzat internetes oldalán, valamint a Vecsési 

Tájékoztatóban történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit. 

 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. július-december hónapokban végzett 

külső ellenőrzési jelentések beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került, felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális 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.  

 

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. 

 

 

47/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a 

fenntartásában működő intézményeknél 2019. július-december hónapokban lezajlott 

külső ellenőrzésekről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező Beszámoló 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szegedi István ügyvezető 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

48/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük szépen intézményvezető asszonynak 

a beszámolót. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

49/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

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 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 



20 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük intézményvezető úr beszámolóját. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

50/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények 

Központi Konyhájának 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

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 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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51/2020. (II.27.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

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

beszámolót. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

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

rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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 az 1. és 2. határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását. 

 

52/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés során 

beérkezett módosítási javaslatok közül nem támogatja, miszerint az Lf jelű építési 

övezetekben szállásépület a VÉSZ módosítás tervezetében előirányzottnál nagyobb 

szobaszámmal és férőhellyel létesülhessen, annak érdekében, hogy a falusias 

lakóterület kertvárosi jellege megmaradjon. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főépítész útján gondoskodjon a 

módosítási javaslatot előterjesztő ingatlantulajdonos értesítéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2020. március 5. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását. 
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53/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés során 

beérkezett módosítási javaslatok közül nem támogatja, miszerint az Lf jelű építési 

övezetekben a VÉSZ módosítás tervezetében előirányzott két darab kétlakásos 

épületnél több legyen építhető egy építési telken; annak érdekében, hogy a falusias 

lakóterület kertvárosi jellege megmaradjon. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főépítész útján gondoskodjon a 

módosítási javaslatot előterjesztő partnerségi egyeztetési résztvevő értesítéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2020. március 5. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 3. határozati javaslat elfogadását. 

 

54/2020. (II.27.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: VÉSZ) 

módosítására vonatkozó véleményezési eljárás során beérkezett államigazgatási és 

partnerségi véleményeket megismerte. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a beérkezett 

véleményeket az 52/2020. (II.27.) és az 53/2020. (II.27.) számú határozatokban foglaltak 

figyelembe vételével nem fogadja el.  

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Tkr. 41.§-a szerinti államigazgatási és Vecsés 

város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) 

önkormányzati rendelete szerinti partnerségi egyeztetést. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

a) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről,  

b) a rendeletmódosítás lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a 

partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételéről, valamint 

c) a rendeletmódosítás Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézkedésre: 15 nap 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: amennyiben van rá mód az Önkormányzat tárgyaljon a MÁV-val az 

immáron veszélyessé váló kis sorompó ügyében. Sokadik autó sodródott le a nyomvonalról. 

Kérni kellene a MÁV-ot, hogy szélesítse meg az átjáró nyomvonalát. 

 

Szlahó Csaba polgármester: évekig nem történt ott ilyen baleset, most egymás után két autó járt 

így. A MÁV-ot megkerestük, közölték, hogy szabályszerűen van megépítve az átjáró. 

Megfelelő sebességgel kell áthajtani az átjárón. 

 

Oláh László képviselő: javasolni szeretném, hogy a Dózsa György úti kanyarodó sáv helyett a 

Kinizsi utca sorompó felé eső oldalára STOP táblát helyezzünk ki. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az út az országos közúthálózat része, nem igazán szokták STOP 

táblákkal lekorlátozni, de egy kérdést megér, az ötlet nem rossz. 

 

19. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

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

 

Nincs. 

 

20. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. A Képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba                                              Mohainé Jakab Anikó 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


