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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 6/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2020. június 30-án (kedden) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

Nagy Károly, Oláh László, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester, 

Frühwirthné Halász Melinda, Tábori Ferenc alpolgármesterek 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tóth Erika Pénzügyi Osztály osztályvezető, Geiger Gizella 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

igazgató-főorvos, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető, Bugyi 

Lászlóné Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft. könyvelő, 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, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális Központ 

intézményvezetője, Káldy Györgyné Semmelweis Bölcsőde vezetője, Vargyasné Bakonyi 

Ildikó Dr. Csipler Norbert r. alezredes, mb. kapitányságvezető, Körmöndi Bernadett 

őrsparancsnok Saska Istvánné szakértő, Hanek Gábor szakértő, Pável Béla szakértő, Elekesné 

Kisfaludi Andrea 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. Skribekné 

Komár Ágnes képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-

testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Vecsés, 0257/15. hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

elfogadását. 

 

77/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi zárt ülésénének napirendjéről: 

 

Javaslat a Vecsés, 0257/15. hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan megvásárlására 

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 a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2019. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Dr. Csipler Norbert r. alezredes, mb. kapitányságvezető 

Körmöndi Bernadett őrsparancsnok 

 

4. 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. 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat költségvetési előirányzatok csökkentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Vargyasné Bakonyi Ildikó 

            Bánné Keller Márta 

            Tárnokiné Dr. Törő Krisztina 

            Vadászi Mária 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolójának és 

2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváth Attila vezérigazgató 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Hanek Gábor ügyvezető 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor ügyvezető 

 

14. napirend pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ működésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János intézményvezető 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Deák Ferenc utca (4746 hrsz.) felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115/1 hrsz-ú magánút kiépítését követően önkormányzati tulajdonba, 

kezelésbe történő átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0174/83, 84, 89, 97 hrsz-ú magánutak kiépítését követően önkormányzati 

tulajdonba, kezelésbe történő átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2020. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Önkormányzata és az irányított 

költségvetési szervek 2019. évi könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és 

beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről készült jelentésről és javaslat az intézkedési terv 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Takácsné Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dienes Rita Anikó megyei igazgató 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos elnök 

 

27. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Lakos Gábor elnök 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 

 

29. napirendi pont: 
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Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária igazgató 

 

30. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők 

Bölcsőde 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

31. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 

 

32. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 

 

33. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes bizottsági elnök 

 

34. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

35. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László elnök 

 

36. napirendi pont: 

Kérdés 

 

37. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

38. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

39. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 4676/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadására és 

Megállapodás aláírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

40. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 643/3 hrsz-ú magánút térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő 

átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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78/2020. (VI.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2019. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Dr. Csipler Norbert r. alezredes, mb. kapitányságvezető 

Körmöndi Bernadett őrsparancsnok 

 

4. 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. 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat költségvetési előirányzatok csökkentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Vargyasné Bakonyi Ildikó 

            Bánné Keller Márta 

            Tárnokiné Dr. Törő Krisztina 

            Vadászi Mária 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolójának és 

2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváth Attila vezérigazgató 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Hanek Gábor ügyvezető 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor ügyvezető 

 

14. napirendi pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ működésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János intézményvezető 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Deák Ferenc utca (4746 hrsz.) felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115/1 hrsz-ú magánút kiépítését követően önkormányzati tulajdonba, 

kezelésbe történő átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0174/83, 84, 89, 97 hrsz-ú magánutak kiépítését követően önkormányzati 

tulajdonba, kezelésbe történő átvételére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2020. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Önkormányzata és az irányított 

költségvetési szervek 2019. évi könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és 

beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről készült jelentésről és javaslat az intézkedési terv 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Takácsné Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dienes Rita Anikó megyei igazgató 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos elnök 

 

27. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Lakos Gábor elnök 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 
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29. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária igazgató 

 

30. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők 

Bölcsőde 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

31. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 

 

32. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 

 

33. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes bizottsági elnök 

 

34. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

35. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László elnök 

 

36. napirendi pont: 

Kérdés 

 

37. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

38. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

39. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 4676/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadására és 

Megállapodás aláírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

40. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 643/3 hrsz-ú magánút térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő 

átvételére 

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

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Rózsa utca Fő út és a Vigyázó Ferenc utca közötti szakasza 

felújításának közbeszerzési eljárásánál a nyertes ajánlattevő az RBM Úttechnika lett. A 

beruházás megkezdése előtt a DPMV szakemberei elkezdték az ivóvízhálózat cseréjét. Vecsés 

Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola konyha- és étkezőbővítés tárgyában indított közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó a Kraft-Tech Épületgépészeti 

Kft. lett nettó 84.962.320 Ft árral. Előreláthatólag augusztus közepére elkészül a beruházás. A 

Bálint Ágnes Kulturális Központ lelátóinak és színháztermének aljzatburkolat-cseréje elindult. 

A kollegák több intézményben megnéztek hasonló beruházásokat, és a tapasztalatok alapján a 

Wood Mobil Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést bruttó 54 M Ft alapösszeggel. A 

kivitelező a régi lelátókat elbontotta, az aljzatot felszedte. Meghatároztuk a lelátó székek 

típusát, szövetminőségét és az aljzat típusát, valamint a mintázatokat is. A lelátó terve elkészült, 

a statikai ellenőrzést elvégeztettük. Folyamatban van a nagyterem alapvilágításának feljavítása 

és egyben a vezérlőegység cseréje is. A terveink szerint az őszi kulturális rendezvényekre 

elkészülnek. A Sándor-tanyán tereprendezés történt és elbontottuk a Görög tanya nagy épületét. 

Az élőfüves nagypálya elkészült. Az öltözőkonténerek bővítése megtörtént és letelepítettük a 

nézők számára tartózkodó, büfé és mosdó funkciójú konténerből álló egységet is. Megrendeltük 

a gondnok számára az 50 m2-es lakáskonténereket. Kérésre helyet és domboldalt biztosítottunk 

a helyi íjászok biztonságos gyakorlásához. Az Alapellátási Központ működése során 

felmerültek további kiegészítő igények: szünetmentes áramkörre csatolás, ablakfóliázás, egyes 

helyeken burkolási munkák. Ezeket már elvégeztettük. Az Agrárminisztériumhoz benyújtottuk 

a Hungarikum pályázatot 4 M Ft támogatásra, melynek célja a 20 éves Káposztafesztről szóló 

könyv kiadását és az idei feszten technikai költségek fedezetének biztosítása. Lezárult az ASP 

és a Halmi iskola épületenergetikai beruházásainak projektfenntartási időszaka, a záró 

beszámolókat elfogadták. A Vecsési Tájékoztató újság kézbesítését a Posta alvállalkozója 

rosszul végezte el, többször jelezték a lakosok, hogy nem kapták meg a lapot. Lemondtuk a 

postai terjesztést és áprilistól a szerkesztőségi munkatársak juttatják el a házakhoz az újságot. 

Kaptunk olyan visszajelzést, hogy volt olyan több éve Vecsésen élő lakos, aki most először 

kapott ilyen kiadványt. Elbontottuk a Deák F. u. 39. sz. alatti ingatlan, mert az épület már 

életveszélyes állapotban volt. Több forgalomlassító küszöböt építettünk Vecsés utcáiban: 

Nagysándor J. út – Arany J. út kereszteződése, Wass Albert u. 2 db, Halmi út – Kikindai u. 

kereszteződése, Halmi út – Előd u. kereszteződése, Károly u. – Álmos u. kereszteződése, Budai 

N. A. út – Lázár V. út kereszteződése, Arany J. út 1 db (Dózsa Gy. út – Bercsényi u. között), 

Kakucsi út 1 db, Járdafelújítás: Telepi út: Könyök u. – Könyök u. közötti szakasz, Zrínyi u.: 

Arany J. u. – Apaffy u. és Budai N. A. u. – Apaffy u. közötti szakasz. Június 2-án került sor a 

lakótelepen a „D” típusú Sportpark beruházás munkaterület átadására. Gumiburkolatú felületen 

20 db eszközt helyeznek el. A Külső gyáli útnál szalagkorlátot helyeztünk el a balesetek 

elkerülése érdekében. Március 2-án Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármesterénél, Szaniszló 

Sándornál jártam. Március 5-én volt a Forgalomtechnikai Munkacsoport megbeszélése, ahol 

döntés született a felsorolt forgalomlassító küszöbök kivitelezéséről, illetve járda- és 

útfelújításokról, amelyek viszont a kialakult helyzet, illetve a költségvetésünk átdolgozása miatt 

teljeskörűen nem tudnak megvalósulni. Magyarország Kormánya március 11. napjától 

veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, amely június 18-án szűnt meg. Ezen 

időszak alatt a Képviselő-testület és a bizottságok nem ülésezhettek. A veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolta. Ennek megfelelően ebben az időszakban a halaszthatatlan ügyekben összesen 3 

rendelet-módosítás és 21 polgármesteri határozat született, melyek előkészítő anyagait minden 
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esetben megkapták a dokumentumtáron keresztül a Képviselő-testület tagjai és az érintett 

bizottságok. Szintén március 11-én a tököli büntetővégrehajtási intézet vezetője keresett fel 

személyesen, hogy segítségemet kérje toborzással kapcsolatban. Ezen a napon Téglási Lajos 

baptista lelkész is felkeresett. Március 12-13. között Szarvason került sor a Pest Megyei 

Labdarúgó Szövetség ülésére. Március 13-án szűk körben koszorúztunk a Petőfi téren. A 

veszélyhelyzet ideje alatt nagyobb létszámmal, fokozott részvétellel teljesített a polgárőrség. 

Március 19-én elhunyt Dr. Fekete Károly körzeti orvos, volt képviselőtársunk, akit 

polgármesteri döntés alapján az Önkormányzat saját halottjának nyilvánított. Temetése április 

24-én volt. Március 27-én fedezték fel az első hivatalosan kimutatott koronavírusos beteget 

Vecsésen. Április 1-jén az Alapellátási Központnál új esetkocsi került átadásra, júniusban 

mentőgépjárművet kaptunk. Május 3-án és június 19-én egyeztettem Tálosi Jánossal az 

Alacskai csomópont ügyében. Május 4-től a háziorvosi ügyelet a Telepi útról átköltözött az 

Alapellátási Központba. Május 6-án bemutatkozó látogatást tett Dr. Székely Lilla, aki 

várhatóan az új orvosi körzet háziorvosa lesz. Május 7-én 70 éve nyílt meg a reptér. Május 13-

án és utána több alkalommal egyeztettünk a Bádiprodukt tulajdonosával, Bojinka Miklóssal. 

Május 19-én szűk körű megemlékezést tartottunk a falusi Szent Kereszt Templomnál és a 

vasútállomáson, ahol koszorúinkat elhelyezve emlékeztünk meg az 1946 májusában 

kitelepítettekre. A Petőfi iskolában rendben lezajlott az érettségi vizsga, mely idén csak írásbeli 

volt. Május 21-én intézményvezetői értekezletet tartottunk. Május 31-én a Hősök Napja 

alkalmából szűk körű koszorúzás volt a Hősök ligetében. Június 4-én a Megmaradás parkban 

részt vettünk a Trianoni megemlékezésen, amelynek idén van a 100. évfordulója, ebből az 

alkalomból 16.30 órától 3 percre megkondultak a harangok. A június 14-i városi ünnep az idén 

nem került megtartásra, június 12-én koszorúzást tartottunk az emlékmű előtt. Június 17-én 

nálunk járt a Gróf Széchenyi Család Alapítványt létrehozó Széchenyi Tímea grófnő, aki a 

legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István ükunokahúga. Június 24-én tartották a VFC 

záróvacsoráját. Azokról az intézkedésekről, amit a koronavírus járvány miatt kellett tennünk, 

rövid összefoglalót teszek. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 

11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, majd március 28-án 

különleges jogrend lépett életbe. Ezen időszak alatt az Országos Operatív Törzs és a Kormány 

rendelkezéseit figyelembe véve kellett Vecsés város életét is szabályozni. Március 14-én 

szombaton intézményvezetői értekezletet tartottunk, ezt követően 17-én kedden ismét.  Az 

óvodáinkban, bölcsődéinkben ügyeleti rendet vezettünk be, nyitva voltak végig az 

intézményeink, más önkormányzatoktól eltérően nem zártuk be őket. A kezdeti 4-5 

gyermek/intézmény létszámtól május közepére eljutottunk a 35-40 gyermek/intézmény 

létszámhoz. Március 16-tól kezdődően az iskolák áttértek a tantermen kívüli digitális oktatásra. 

Ezt követően megszerveztük valamennyi rászoruló gyermek részére, hogy saját iskoláikban, 

óvodáikban átvehették az előre bedobozolt meleg ebédet. A Központ Konyha szinte azonnal 

átállt az ételek adagonkénti dobozolására. Ezzel egy időben az egészségügyi intézmények 

bezártak, a szakorvosi rendelőben csak sürgősségi eseteket láttak el. Március 17-től 

felfüggesztették az országban kiírt bajnokságokat és felfüggesztették az edzések látogatását is. 

Vecsésen is bezártuk a szabadtéri sportparkjainkat és lezártuk a játszótereket. A Dózsa György 

úti sporttelepet és a vecsési piacot végig nyitva tartottuk. A Családsegítő Szolgálat lelki 

segélyvonalat indított és ügyeleti jelleggel tartott nyitva. A Gondozási Központ bezárta kapuit, 

a klubélet megszűnt, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tovább folytatódott. A 

polgárőrök rendkívül sokat járőröztek és erre szükség is volt, mert a fiatalok, kiváltképp az 

iskolák bezárása után, előszeretettel csoportosultak közterületeken.  A nemzeti és városi 

ünnepeket szűk körben, az előírásoknak megfelelően szerveztük meg. Az idén március 15-e, 

Vecsés újratelepítésének ünnepe, a Kitelepítési megemlékezés, a Hősök Napja is áldozatul esett 

a koronavírus járványnak. A kereszténység legnagyobb ünnepét, a Húsvétot sem lehetett a 

szokásos módon megünnepelni. A veszélyhelyzet kihirdetése után szinte azonnal 

önkormányzati vonalat létesítettünk, illetve hétvégi ügyeletet szerveztünk, ahol az érdeklődök 

és rászorulók tájékozódhattak és segítséget kérhettek. Március második felére a városi honlapon 

űrlapot tettünk elérhetővé, melynek keresztül a lakosság eljuttathatta igényeit hozzánk.  Ezzel 
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párhuzamosan feltüntettük azon közületek listáját (patikák, élelmiszerboltok, zöldséges, 

éttermek), melyek házhozszállítást vállaltak. Mivel a járványhelyzet áprilisban csak 

súlyosbodott, az óvodai-iskolai beiratkozást is elektronikus úton kellett megoldani. Április 5-re 

minden háztartásba eljuttattuk azt a tájékoztató kiadványt, amely a járvány idejére szóló 

legfontosabb információkat tartalmazta. A március 28. napjától elrendelt kijárási korlátozást 

követően polgármester feladata lett azon 70 éven felüli lakosok ellátása (vásárlás, 

gyógyszerkiváltás, csekk befizetés, melegétel biztosítása), akik vállalták, hogy nem hagyják el 

otthonukat a megadott idősávban sem. Összesen 45 személyt 75 alkalommal láttunk el. A 

veszélyhelyzet ideje alatt Vecsésen összesen 170 fő került karanténba, ebből  6 fő esetében 

elkülönítés, 35 fő esetében zárlat, 129 fő esetében megfigyelés, volt a karantén oka. A járvány 

elleni védekezésre Vecsés Város Önkormányzata 16 millió forintot költött, vettünk – többek 

között – 6200 db gumikesztyűt, 720 db szájmaszkot, 200 db orvosi szájmaszkot, 100 liter 

fertőtlenítő folyékonyszappant, 75 liter kézfertőtlenítő gélt, 250 liter felületfertőtlenítőt, 450 

liter domestost, 250 liter hypot. A Polgármesteri Hivatal munkatársa 570 db maszkot varrt. Az 

összes maszkot, gumikesztyűt, fertőtlenítőket az intézményeknek osztottuk szét igény szerint. 

Valamennyi intézményünket ózonos fertőtlenítéssel vírusmentesítettük, a közterületeinket 

pedig folyamatosan fertőtlenítettük. Május közepétől fokozatosan oldották a szigorításokat és 

jutottunk el a veszélyhelyzet megszűnéséig, ennek köszönhetjük, hogy ma itt ülhetünk a 

testületi ülésen is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy valamennyi intézményi 

dolgozónak, kiemelten a Gondozási Központ munkatársainak, a Polgármesteri Hivatal 

munkatársainak, a sajtó képviselőinek, a polgárőröknek, a rendőröknek megköszönjem a 

veszélyhelyzet alatt tanúsított helytállását. Szeretném kiemelni a városunk lakosainak 

segítőkészségét és az összefogást, amelyet a bajban mutattak, valamint az önkéntesek 

jelentkezését és felajánlásait. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

79/2020. (VI.30.) 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. 

 

80/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2019. évi szakmai beszámolója 

elfogadására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Meghívottak: Dr. Csipler Norbert r. alezredes, mb. kapitányságvezető 

Körmöndi Bernadett őrsparancsnok 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló 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: kérdezem kapitányságvezető urat, szeretné-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

Dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: köszönöm szépen a lehetőséget, nem kívánom 

kiegészíteni, amennyiben kérdés van szívesen válaszolok. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a rendőrség munkáját, bízunk a további jó 

együttműködésben. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

81/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 

Vecsési Rendőrőrsének 2019. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. 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: a rendelet módosítás írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói 

jelentés szintén ki lett küldve. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 

bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a rendelet írásos, kiküldésre került. A könyvvizsgálói jelentés 

szintén ki lett küldve. 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 és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Skribekné Komár Ágnes elnök asszony 

távollétében én ismertetem a Szociális Bizottság állásfoglalását. A Szociális Bizottság is 

megtárgyalta a rendeletet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi 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: tegnap is elmondtuk a bizottsági üléseken, hogy rendkívüli 

pénzügyi helyzet állt elő. Ki vagyunk téve a világgazdaság változásainak és az ország gazdasági 

helyzetének is. Nyilván egész más számokkal kellett dolgoznunk, mint ahogy megindult a 

2020-as év, illetve amilyen volt a 2019-es esztendő vége. Ekkor még nem volt várható ez a 

válság. Sajnos negatív hatásai voltak ránk nézve is, ami jelentős erőforrás elvonást jelentett. 

Egyrészről várhatóan nem fognak befolyni azok az összegek, amelyekre számítottunk és ezért 

óvatosak vagyunk, megváltoztattuk a bevételek mértékét. Számos olyan kiadást levettünk, 

amelyet szerettünk volna beruházásként megvalósítani. Öröm viszont, hogy a költségvetésben 

betervezett mintegy 300 millió forint felhalmozási kiadás bent maradt. Kértük az 

intézményeinket, hogy a dologi kiadásaikból 10%-ot vegyenek vissza. Sportegyesületeknél az 

alapműködésből, a támogatásokból 30%-ot elvettünk. Ez nem érintette a TAO beruházásokat. 

A civil szervezetek támogatására is sikerült összeget biztosítani. Ingatlanvásárlási 
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kötelezettségeinket is sikerült teljesíteni. Köszönöm a hivatal munkáját. Szavazásra teszem fel 

a rendelet elfogadását. 

 

 

8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Elekes Mária belső ellenőr 

 

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. 

 

 

82/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező, 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést. 

 

Határidő: azonnal; 

belső ellenőr értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

 polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat költségvetési előirányzatok csökkentésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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. A Szociális Bizottság szintén 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. 

 

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. 

 

 

83/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi 

költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatait a határozat mellékletét képező 

tartalommal 829.128.516 Ft összeggel a melléklet szerint csökkenti. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján 

gondoskodjon a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő:       azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2020. II. negyedévi 

rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásokra benyújtott pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Vargyasné Bakonyi Ildikó 

            Bánné Keller Márta 

            Tárnokiné Dr. Törő Krisztina 

            Vadászi Mária 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Kulturális Bizottság elnöke: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Róder Imre Városi Könyvtár vonatkozásában. 

A pályázatok közül Vargyasné Bakonyi Ildikó és Vadászi Mária pályázatát javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Vecsés és 

Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vonatkozásában és Tárnokiné Dr. 

Törő Krisztina intézményvezetői megbízatását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Vargyasné Bakonyi Ildikó megbízatásának 

elfogadását. 

 

84/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

Bakonyi Ildikót bízza meg a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten 

Wetschesch intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2020. augusztus 1-jétől 2025. 

július 31-ig terjedő időszakra. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szerint, magasabb vezetői pótlékát a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:       2020. július 31. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk intézményvezető asszonynak és jó munkát kívánunk. 

 

Vargyasné Bakonyi Ildikó intézményvezető: köszönöm szépen jegyző asszonynak, 

polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és az 

óvoda dolgozóinak a támogatását. Ígérem és hiszem, hogy óvodánk jó vezetője leszek és a 

legjobb tudásom szerint hozzájárulok intézményünk fejlődéséhez, sikereihez. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Tárnokiné Dr. Törő Krisztina 

megbízatásának elfogadását. 

 

 

85/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vecsés és Környéke 

Társulás 16/2020. (VI.29.) számú döntésével, amelyben Tárnokiné Dr. Törő Krisztinát 

bízta meg a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig 
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terjedő időszakra. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint 

állapította meg. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálok intézményvezető asszonynak. 

 

Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető: köszönöm szépen a bizalmat.  

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vadászi Mária megbízatásának 

elfogadását. 

 

 

86/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

bízza meg a Róder Imre Városi Könyvtár intézményvezetői teendőinek ellátásával a 

2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig terjedő időszakra. Alapilletményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, magasabb 

vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról  

a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:       2020. július 31. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: gratulálok intézményvezető asszonynak. 

 

Vadászi Mária intézményvezető: köszönöm szépen. 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 

 

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. 

 

 

87/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

Városgondnok Nonprofit Kft. lezárt üzleti évek eredménynövekedését 86.571.000,- Ft-

ot eredménytartalékba helyezi. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolóját 

 

 174.805.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

 121.359.000,- Ft saját tőkével 

     7.212.000,- Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő:       azonnal; 

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolójának és 

2020. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváth Attila vezérigazgató 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a mérlegbeszámoló elfogadását. 

 

 

88/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolóját 

 

     15.509.442.000,-  Ft mérleg-főösszeggel 

585.905.000,-  Ft saját tőkével 

                  3.052.000,-  Ft adózott eredménnyel  

 

jóváhagyja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő:     azonnal; 

Horváth Attila vezérigazgató értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős:      Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az üzleti terv elfogadását. 

 

 

89/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. határozat mellékletét képező 2020. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

90/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

Városközpont-fejlesztő Non-Profit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját 

 

50.979 eFt mérleg-főösszeggel 

                                            46.815 eFt saját tőkével 

                      20 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő:     azonnal,  

 Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követően azonnal 

 

Felelős:       Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Hanek Gábor ügyvezető 

 

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. 

 

 

91/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Gasztro Kft. 2019. évi 

mérlegbeszámolóját 

 

2.731.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

1.944.000,- Ft saját tőkével 

 89.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
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Határidő:     azonnal, 

a Vecsési Gasztro Kft. jogi képviselőjének értesítésére: a döntést követő 3 

napon belül 

 

Felelős:      Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor ügyvezető 

 

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.  

 

Czibolya Zoltán képviselő: 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. 

 

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

 

 

92/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEMED Vecsési Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját 

 

40.768.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

26.662.000,- Ft saját tőkével 

25.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal; 

a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 

értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 

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

 

 

14. napirend pont: 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi 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: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

93/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.§ b) pontja szerinti főépítészi tájékoztatást tudomásul 

veszi. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a főépítész asszonnyal hosszú évek óta dolgozunk együtt. Most 

megköszönjük neki a munkáját, az együttműködést mindannyiunk nevében. A főépítészi 

feladatokat 2020. július 1-jétől Rupp Zoltán látja el. 

 

Berényi Mária főépítész: köszönöm szépen a bizalmat jegyző asszonynak, polgármester úrnak 

és a Képviselő-testület tagjainak. Bízom abban, hogy Vecsés fejlődéséhez hozzá tudtam járulni. 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ működésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János intézményvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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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.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérjük az igazgató urat, hogy dolgozzon ki egy üzleti tervet. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

94/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, előzetesen támogatja, 

hogy a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2021. január 1. napjától az Önkormányzat 

100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető bevonásával 

gondoskodjon a társaság megalapításához szükséges képviselő-testületi döntések 

előkészítéséről és Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

intézményvezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 

alapítói döntésekre: Képviselő-testület 2020. október havi ülése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Deák Ferenc utca (4746 hrsz.) felújítására 

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. 

 

95/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
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pályázati felhíváson és támogatja a Vecsés, Deák Ferenc utca (hrsz.:4746) Achim 

András és Erzsébet tér közötti szakaszának felújítását. 

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 85 929 483 Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat önrészét (bruttó 46 millió Ft-ot) az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklet 2.10. sora 

terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: elektronikusan 2020. július 10. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115/1 hrsz-ú magánút kiépítését követően önkormányzati tulajdonba, 

kezelésbe történő átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

96/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg a 

Bunkergame Kft. tulajdonában lévő Vecsés, 6115/1 hrsz-ú, 1972 m2 nagyságú, 

közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant, a teljes infrastruktúra 

kiépítését követően, a közterületekre vonatkozó jogszabályok teljesülésének 

dokumentálása után a tulajdonossal külön megállapodás keretében térítésmentesen 

önkormányzati tulajdonba, illetve kezelésbe veszi és vállalja az ingatlanon kiépülő 

közvilágítás üzemeltetési költségeit. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről a 

kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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18. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0174/83, 84, 89, 97 hrsz-ú magánutak kiépítését követően önkormányzati 

tulajdonba, kezelésbe történő átvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

97/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0174/83, /84, /89, 

/97 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlanokat, a teljes infrastruktúra kiépítését 

követően, a közterületekre vonatkozó jogszabályok teljesülésének dokumentálása 

után a tulajdonosokkal külön megállapodás keretében térítésmentesen 

önkormányzati tulajdonba, illetve kezelésbe veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről a 

kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre 

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 a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

98/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az önkormányzati 
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fenntartású óvodák minden csoportjánál - szükség esetén - a maximális létszámtól 

való eltérést a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett 

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő:  azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2020. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

99/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2020. évi 

búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete által 

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

összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:   1 000 Ft/m/nap 

Büfé területének díja: 1 000 Ft/m2/nap 

Büfékocsi díja:           10 000 Ft/nap 

Parkoló díja:   1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi: 1 000 Ft/nap 

tehergépkocsi: 2 000 Ft/nap   

 

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

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

 

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

gondoskodjon a közterület-használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő:  azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 

elkészítése a döntést követő 30 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának 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.  

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

100/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálta a 

167/2018. (VI.21.) határozatával elfogadott „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-

2023” című dokumentumát és úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 

képező „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 Felülvizsgálata” című 

dokumentumot. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 Felülvizsgálata” dokumentumban 

megfogalmazott feladatok határidőben történő teljesítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 

2018-2023 Felülvizsgálata” című dokumentumot írja alá és a Képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, valamint az 

önkormányzati fenntartású intézményeket és a programot aláíró partnereket. 

 

Határidő: azonnal,  

értesítésre: 2020. július 15. 

feladatok teljesítésére: HEP-ben foglaltak szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

22. napirendi pont: 
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Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

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.  

 

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. 

 

 

101/2020. (VI.30.) határozat 

 

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

Önkormányzatának és Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Fővárosi 

Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul 

veszi és támogatja 2020. szeptember 1.napjától.  

 

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal; 

a határozat megküldésére: 2020. július 10. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Vecsés Város Önkormányzata és az irányított 

költségvetési szervek 2019. évi könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és 

beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről készült jelentésről és javaslat az intézkedési 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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102/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár a Vecsés 

Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2019. évi könyvvezetési 

kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzéséről 

készített jelentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja és utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező jelentésben megfogalmazott javaslatokra vonatkozó intézkedési tervet. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési tervben 

megfogalmazott feladatok határidőben történő végrehajtásáról és a jelentés 

megküldéséről a Magyar Államkincstár Elnökének. 

 

Határidő: az intézkedési terv végrehajtására: 2020. 12. 01.; 

a jelentés megküldésére: 2020. 12. 09. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 
 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

24. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Takácsné Pelyvás Gyöngyi elnök 
 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

103/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 

2019. évi beszámolóját elfogadja.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

25. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis 

Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dienes Rita Anikó megyei igazgató 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

104/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

fenntartásában működő Pilis Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

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

igazgatót. 

 

Határidő: azonnal 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

26. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

105/2020. (VI.30.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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27. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Lakos Gábor elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

106/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Egészségügyéért 

Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

28. napirendi pont: 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 

 

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. 

 

 

107/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

2019. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

29. napirendi pont: 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária igazgató 
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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. 

 

 

108/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 

2019. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

30. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők 

Bölcsőde 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

109/2020. (VI.30.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 

Telephelye – Tipegők Bölcsőde 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) 

 

31. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária elnök 
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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. 

 

 

110/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Oktatási 

Bizottságának 2019. évi beszámolóját elfogadja.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

32. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Czibolya Zoltán elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szeretném megköszönni a bizottság nevében a 

hivatali kollégák segítő munkáját. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

111/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2019. évi 

munkájáról készült beszámolót elfogadja.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

33. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő: a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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112/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 

2019. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

34. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta a beszámoló és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

113/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi 

Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

35. napirendi pont: 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Oláh László elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen a hivatal segítségét a bizottság 

munkájához. 

 

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

 

 

114/2020. (VI.30.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2019. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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36. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: Halmi-telepen szokássá vált az úttesten való sétálás, ki kellene találni 

valami megoldást erre. A Bálint Ágnes Kulturális Központ tetőtere kihasználatlan. Létre 

lehetne hozni Vecsés sportjának helytörténeti kiállítását. A Lincoln út és Lőrinci út 

kereszteződését forgalomtechnikailag úgy lehetne megoldani, hogy aki a Lincoln útról 

Vecsésre fordul, vagy a Lőrinciről le a Lincolnra, ez legyen védett.  

 

Szlahó Csaba polgármester: lámpával fogjuk ellátni a Lincoln út – Lőrinci úti kereszteződést 

még ebben az évben. 

 

Oláh László képviselő: az új reptéri körforgalommal kapcsolatosan a becsatlakozás rendkívül 

balesetveszélyes lesz, ha ez ebben a formában épül meg. 

 

Szlahó Csaba polgármester: nem mi engedélyeztük, írja le képviselő úr a javaslatot és majd 

továbbítjuk. 

 

Nagy Károly képviselő: köszönöm szépen polgármester úr korrekt tájékoztatását a 

járványhelyzettel kapcsolatosan. Kérdésem, hogy van-e arra adat, hogy Vecsésen hányan 

vesztették el munkahelyüket? Másik kérdésem, hogy Vecsésen az egészségügyben dolgozók 

megkapták-e az ígért plusz pénzt, és ez mennyi dolgozót érint?  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a munkanélküliséggel kapcsolatosan egyelőre olyan 

információink vannak, hogy a Munkaügyi Központnál nagyon sok kérelem van feldolgozás 

alatt. Nagy csúszásban van a Központ, várjuk, hogy ki milyen ellátásban részesül és utána lehet 

itt nálunk települési támogatást kérni. Jelenleg nem jelentős az érdeklődés, nem tapasztaltuk, 

hogy megnőtt a munkanélküliek száma. 

 

Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető: a Családsegítő Központunkban volt olyan 

sikeres programunk, ahol összekapcsoltuk a munkahelyeket és a munkát keresőket. Most 

tervezzük újraindítani ezt a programot. 

 

Dr. Szarvas Tibor intézményvezető: az 500 ezer forintos juttatás a Vecsési Egészségügyi 

Szolgálatnál körülbelül 145 főt érint, ehhez jönnek a háziorvosok és fogorvosok, ez körülbelül 

plusz 28 fő. A holnapi nap folyamán fogják megkapni a juttatást. 

 

37. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

 

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

 

Oláh László képviselő: mivel elmaradt a húsvéti motoros felvonulás, ezért július 4-én, 14 órakor 

vírusűző motoros felvonulást tervezünk. 

 

Szlahó Csaba polgármester: július 1-jén szúnyogirtás lesz. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyző: július 1. köztisztviselői nap, a hivatal nem lesz. Ezen a héten 

igazgatási szünet lett volna, de a járványveszély miatt töröltük. Az augusztusi igazgatási 

szünetet megtartjuk. 

 

38. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő bizottsági ülések dátuma július 22., szerda, Képviselő-

testületi ülés július 23., csütörtök. 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba                                              Mohainé Jakab Anikó 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


