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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 8/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2020. július 23-án (csütörtökön) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Czibolya Zoltán, Kovács Márton, dr. Lugosi Mária, Kalasovszky Bernadett, Nagy Károly, 

Skribekné Komár Ágnes, 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, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető, 

Vadászi Mária Róder Imre Városi Könyvtár igazgató, Kis Tóth János Bálint Ágnes Kulturális 

Központ intézményvezetője, Kortye Vilmos Williams TV, Saska Istvánné szakértő, Hanek 

Gábor szakértő, Pável Béla szakértő, Faltuszné Szabó Nikoletta Vecsési Járási Hivatal 

 

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 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Alattyányi István 

és Oláh László képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-

testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 

 

 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

elfogadását. 

 

117/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

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

előterjesztéseket felveszi napirendjére: 

 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (Előd u. mögötti 6168 hrsz. terület) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére (Áchim A. u, VACS Beruházó ZRt.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 

 

6.napirendi pont: 

Javaslat a Bádiprodukt Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosítására és adásvételi 

szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ Üzleti Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal a 

térfigyelő kamerarendszer elhelyezésére és üzemeltetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat civil szervezetek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VSE Ökölvívó Szakosztály bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2019. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária elnök 

 
17. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság 2019. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 
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21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat elismerő címek és helyi kitüntetések adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

118/2020. (VII.23.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

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

módosításáról (Előd u. mögötti 6168 hrsz. terület) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére (Áchim A. u, VACS Beruházó ZRt.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 
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6. napirendi pont: 

Javaslat a Bádiprodukt Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosítására és adásvételi 

szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ Üzleti Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal a 

térfigyelő kamerarendszer elhelyezésére és üzemeltetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat civil szervezetek támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VSE Ökölvívó Szakosztály bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2019. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária elnök 
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17. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság 2019. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat elismerő címek és helyi kitüntetések adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Rózsa utca felújítási munkái jó ütemben haladnak, ezen a héten 

hétfőn terítették az aszfaltburkolatot. Jelenleg az árokprofilozás és járdaépítések zajlanak. A 

Grassalkovich iskola konyha és étkező átalakításnál a gépészeti és elektromos alapvezetékek 

kiépítése megtörtént, elkészült az aljzatalap, jelenleg a burkolási munkák folynak. A Bálint 

Ágnes Kulturális Központban az aljzatrepedések varrása és az aljzat kiegyenlítése megtörtént. 

Sajnos a PVC padlóburkolat és világító testek importból való beszállítása csúszik, ezért a 

kiépítések augusztus elejére tolódnak. Megkezdtük a BÁKK napelemes rendszerének 

kialakításával kapcsolatos felméréseket. Önkormányzati étkeztetési feltételek javítására 

pályázatot írtak ki. A Mosolyország óvoda tálalókonyhájának felújítására szeretnénk pályázatot 

beadni. A pályázat beadási határideje augusztus 13. A TIGÁZ épület utolsó vételár-részletét 

átutaltuk, az ingatlan birtokbavétele a mai napon megtörtént. Elkészült a lakótelepen a" D" 

típusú Sportpark, a műszaki átadásra még néhány napot várni kell, amíg a kivitelező kézhez 

kapja az eszközök minősítésére vonatkozó tanúsítványt. A MÁV megbízásából szép 

festményekkel vált hangulatossá a vasútállomáson a gyalogos aluljáró. A látványos változás 
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Balogh Attila, Zelena Zöld Veronika és Lázár Vilmos munkájának köszönhető. Események. 

Július 1-jén és július 13-án szúnyoggyérítést végeztünk Vecsés egész területén, a következő 29-

én, szerdán este lesz. Július 6-án és 13-án tárgyaltam Dr. Orosz Csabával, a Horoszcoop Kft. 

ügyvezető tulajdonosával. Talán az első nagy beruházó volt, aki a Széchenyi – Lőrinci út 

sarkán, a Richterrel szemben lévő területen. Nagy befektetőnek akarja továbbadni területét. 

Informálódni szeretett volna a vevő, hogy itt mit lehet, mit nem megvalósítani. Július 7-én 

nálam járt Széchenyi Tímea grófnő és Füzesséri József, aki 2006 és 2019. között volt Szikszó 

polgármestere. Július 10-én megbeszélést tartottunk a DPMV Zrt. vezérigazgatójával, Horváth 

Attilával. Az intenzív és heves esőzések miatt számos helyen kiöntések keletkeztek a 

csatornából, ami a lakókra nézve borzalmas következményekkel jár. Ennek a kezeléséről 

beszéltünk, valamint arról, hogy hogyan lehet áttervezni a csatornahálózatot, hogy enyhítsünk 

ezeken a problémákon. Mai legfrisseb információnk, hogy megtaláltuk és újra kiástuk az artézi 

kutat. Ez azért is volt fontos, mert szeretnénk a Hősök Ligeténél az öntözőrendszert kiépíteni. 

Július 10-én a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretein belül elnyert támogatásból 

felújított Hargita Panzió ünnepségén vettem részt dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úrral. 

Július 16-án tárgyaltam Tálosi Jánossal, a VACS Beruházó Zrt. vezérigazgatójával. Kérése 

napirendi pont a mai ülésünkön. Július 17-én tárgyaltam Zupkó Gáborral, az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviseletének vezetőjével. Július 21-én az Aerozone munkatársával, Gőgös 

Csabával tárgyaltam, ők üzemeltetik a Business Parkot. Ők szeretnének a régi raktárukba egy 

új céget hozni, valamint a vízelvezetési problémáink is közösek. Nagyon szeretnének 

körforgalmat, amit sajnos nem tudunk, de a lámpás kereszteződés kialakítása érdekében 

megrendeltük a terveket, remélhetőleg a kivitelezés is hamarosan megkezdődhet. Jelezték, hogy 

lejárt a szerződésük is a parkolókra. Július 22-én nálam járt Somogyi-Tóth Dániel, a repülőtéri 

múzeumot üzemeltető Légiközlekedési Kulturális Központ munkatársa. Működésük elég 

nehézkes mostanában a vírushelyzet miatt. Különféle kooperációs lehetőségeket vetett fel, 

többek között közszolgáltatási szerződést is szeretnének kötni velünk. Ennek mi lenne a 

tartalma majd meglátjuk, viszont érdemes lenne gyerekeinket oda elvinni, kicsiket, nagyokat is 

egyaránt, mert ez egy jó program. Július 22-én felkeresett a Hungarocontrol Zrt 

vezérigazgatója, Szepessy Kornél. Értékeltük az elmúlt évek együttműködését. Sajnos mivel 

kevés a járat, a jövőbeni támogatásukat nem tudja garantálni. Mai napon jegyző asszonnyal kint 

jártunk a temetőben. Ugyanis megkaptunk a választ, elhozhatjuk a Halmi hamvakat. 20 ezer 

forintba kerül, átmenetileg felajánlotta a városi temető üzemeltetője elhelyezi addig, amíg nem 

tudjuk pontosan hova és milyen síremléket szeretnénk. Dr. Gerencsér Balázs volt segítségünkre 

ebben végig. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

119/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 
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120/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

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

is kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottsági tag: elnök úr távollétében én vezettem a 

bizottsági ülést. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottsági tag: elnök úr távollétében én vezettem a  

bizottsági ülést. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendeletmódosítás elfogadását. 

 

 

9/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.27.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete megalkotására 

a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (Előd u. mögötti 6168 hrsz. terület) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság tagja: a 

Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

121/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 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.) településrendezési tartalmi követelményei 

alkalmazásával Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról – az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 94/2016. (IV.26.) határozatával 

elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti Tervének 

a) „Településszerkezeti tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 1. számú 

melléklete és az ehhez tartozó jelmagyarázat szerint, 

b) „Védelmi és korlátozási tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 2-3. számú 

mellékletei és az ezekhez tartozó jelmagyarázat szerint, 

c) „Vecsés Város Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen 

határozat 4. számú melléklete szerint. 

 

2. Jelen határozat mellékletei 2020. augusztus 26-án lépnek hatályba. 

 

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik Vecsés Város Önkormányzatának 

94/2016. (IV.26.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének jelen 

határozat mellékletei által érintett részei. 

 

4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási 

terveket, a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a 

módosított Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 

15 napon belül Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot 

tájékoztassa és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban 

részt vevő összes államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (2) bekezdése szerint. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézkedés megkezdésére 15 nap 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 

 

 

10/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.27.) önkormányzati rendeletét a 

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

módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítésére (Áchim A. u, VACS Beruházó ZRt.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság tagja: a 

Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 1. határozati javaslat „B” 

változatát, a 2. határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta, az 1. határozati javaslat „B” változatát javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és az 1. határozati javaslat „B” változatát, a 2. határozati javaslat „A” változatát 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadását. 

 

122/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város 

Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés 

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

módosítását kezdeményezi  

 

az Achim András utca 17., 5107 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan 

kertvárosias lakóterületről településközponti vegyes terület-felhasználásba 

sorolását az alábbi paraméterekkel (legfeljebb 5 db önálló rendeltetési egység, 

max. 30% beépítettség, max. 6,50 m épületmagasság, min. 50% zöldfelületi 

mutató, max. 0,6 szintterületi mutató, több önálló főépület elhelyezésének 

lehetősége, az építési helyen belül az építési oldalon épületek 0-3,0 m közötti 

elhelyezhetősége) 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés támogatásának feltétele, hogy a módosítás 

kezdeményezője (Szilágyi Róbert, Szilágyiné Bükk Kinga és AWA-GAS Consulting 



11 

 

Kft.) vállalja a tervezett tervmódosítás arányos tervezési díjának megfizetését és – 

amennyiben ez felmerül – a területfejlesztés minden költségét. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. tv. 30/A. § szerinti településrendezési 

szerződést a kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, 

amelyek egyébként az Önkormányzatot terhelnék.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás, a 

partnerségi és szakmai egyeztetés megindításáról. 

 

Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 90 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

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

elfogadására.  

 

 

123/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város 

Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés 

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

módosítását kezdeményezi  

 

a Vecsés, 6127 helyrajzi számú ingatlan Gksz-Sz-1 jelű kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági építési övezetből új építési övezetbe való átsorolásával, amelyben az 

épületmagasság maximális mértéke 20,0 m, az egyéb beépítési paraméterek 

változatlanul hagyása mellett. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntés támogatásának feltétele, hogy a módosítás 

kezdeményezője (VACS Beruházó Zrt. tulajdonos, képviseli: Tálosi János 

vezérigazgató) vállalja a tervezett tervmódosítás arányos tervezési díjának 

megfizetését és a területfejlesztés minden költségét. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. tv. 30/A. § szerinti településrendezési 

szerződést a kezdeményezővel megkösse azoknak a költségeknek az átvállalásáról, 

amelyek egyébként az Önkormányzatot terhelnék.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás 

megindításáról. 
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Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 90 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6.napirendi pont: 

Javaslat a Bádiprodukt Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosítására és adásvételi 

szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztét és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: hosszas és nehézkes tárgyalásokon vagyunk túl, a város érdeke is, 

hogy ez az út elkészüljön. Szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

124/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. október 

30-án kötött településrendezési szerződéstől eltérően megvásárolja a 0202 hrsz-ú út 

kialakításához szükséges Bádiprodukt Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(székhelye: 2220 Vecsés, külterület 0195/18 hrsz., képviseli: Bojinka Miklós ügyvezető) 

tulajdonában lévő 0195/39 hrsz-ú 5547 m2 területet bruttó 300 Ft/m2 áron, összesen 

bruttó 1.664.100 Ft összegben. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához 

szükséges fedezetet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) 

önkormányzati rendelet 3.2 melléklet 1.1.4.1.1. sora általános előirányzat terhére 

biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen a tulajdonosokkal a 

településrendezési szerződés módosításáról és azt az Önkormányzat nevében írja alá. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést az 

Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő:  azonnal; 

adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül; 

rendelet módosításra: III. negyedévi rendelet módosítás; 



13 

 

településrendezési szerződés módosítására: 2020. szeptember 30. 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

125/2020. (VII.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy a 2015. október 30-án kelt településrendezési szerződés alapján, a Bádiprodukt 

Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2220 Vecsés, külterület 0195/18 

hrsz., képviseli: Bojinka Miklós ügyvezető)  tulajdonát képező Vecsés külterület 

0195/44 hrsz-on nyilvántartott 6111 m2 alapterületű, kivett ipari, gazdasági terület 

megnevezésű ingatlan és a Vecsés külterület 0195/50 hrsz-on nyilvántartott 3889 m2 

alapterületű kivett ipari, gazdasági terület megnevezésű ingatlan ingyenesen, térítés 

nélkül Vecsés Város Önkormányzata tulajdonába kerül. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat 

nevében írja alá. 

 

Határidő:  a döntést követő 30 napon belül 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 
 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ Üzleti Tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kis Tóth János igazgató 

 

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 képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az Üzleti Terv elfogadását. 
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126/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Bálint Ágnes Kulturális Központ Üzleti Tervét. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal a 

térfigyelő kamerarendszer elhelyezésére és üzemeltetésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: elkészültek a kamerák, 75 kamerából még 5 nincs áram alatt, ezek 

is hamarosan működő képesek lesznek. Így két ütemben teljesen megújult a kamerahálózatunk, 

mintegy nettó 30 millió forint értékben. Két alközpont is van, egyik a Vecsési Rendőrőrsön a 

másik pedig a Monori Rendőrkapitányságon. Ez egyúttal kezdetét is jelenti egy regionális 

térfigyelőhálózat kialakításának. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

127/2020. (VII.23.) határozat 

 

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

megállapodást kíván kötni a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő 

kamera rendszer elhelyezésére és üzemeltetésére vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakmai tervének módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

128/2020. (VII.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint intézményfenntartó 

jóváhagyja a 26/2020. (I.28.) határozattal elfogadott szakmai terv módosítását, amely 

a 358/2019. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 

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

vonatkozik. A módosított szakmai terv a határozat mellékletét képezi. 

 

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

intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. 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. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

129/2020. (VII.23.) határozat 

 

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

a határozat melléklete szerinti felhívásokkal az alábbi intézmények vezetői állásának 

betöltésére: 
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• Gondozási Központ 

• Oktatási Intézmények Központi Konyhája 

 

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 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

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

 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat óvodai logopédiai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

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: nem az önkormányzat feladata lenne a logopédiai feladat 

biztosítása, de fontosnak érezzük, mivel nagyon sok a rászoruló gyermek. Sajnos alig van 

logopédus. Szeretnénk, ha maradna a jelenlegi logopédus, hiszen őt szeretik a gyerekek és a 

pedagógusok is meg vannak vele elégedve. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

130/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2020. szeptember 1-jén kezdődő hatállyal 2021. június 15-ig megbízza 

Kovácsné Rózsavölgyi Ágnes logopédust a négy önkormányzati fenntartású óvodában 

összesen heti tizenkettő órában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

 

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

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

forint összeget biztosít, melynek fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete 7.1. számú melléklet 2.2.6. sora 350 e 

forint összegben, a 2.2.7. sora 350 e forint összegben, a 2.2.8. sora 350 e forint összegben, 
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a 3.2. számú melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék sora 1.589 e forint összegben 

biztosítja. 

 

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

megbízási szerződést az Önkormányzat nevében és képviseletében kösse meg, valamint 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 

elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.  

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

fedezet biztosítására: III. negyedévi költségvetési rendelet módosítása. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat civil szervezetek támogatására 

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. 

 

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

előterjesztést, módosító javaslata, hogy a Dél-pesti ILCO Egyesület részére 200.000,- Ft 

helyett, 150.000,- Ft támogatást adjunk, azzal a megjegyzéssel, hogy az 50.000,- Ft-ot akkor 

javasoljuk nekik odaadni, ha terveznek valamilyen rendezvényt. Az Irgalmas Jézus Plébánia 10 

havi villanyszámlájára havonta 62.900,- Ft támogatást javasol a bizottság. A módosításokat 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és az Irgalmas Jézus Plébánia részére szintén a 10 havi villanyszámla összegét 

javasolja elfogadásra. A módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a Gazdasági Bizottság módosító javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosításokkal a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

131/2020. (VII.23.) határozat 

 

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

szervezetektől, egyesületektől érkezett támogatási kérelmek alapján az 

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 8/2020. (VI.30.) önkormányzati 
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rendelet 16. számú melléklet 7. Civil szervezetek támogatása előirányzat terhére az 

alábbi támogatásokat nyújtja:  

 

• Honismereti kör működésre      100.000,- Ft 

• I. számú Ne-Felejts Nyugdíjasklub     100.000,. Ft 

• II. számú Nyugdíjasklub      100.000,- Ft 

• III. számú Nyugdíjasklub        75.000,- Ft 

• Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány   360.000,- Ft 

• Dél-pesti ILCO Egyesület      150.000,- Ft 

• Wetschescher Nachtigallen Kórus     250.000,- Ft 

• Dobro Horses Kft. verseny lebonyolítására            1.000.000,- Ft 

• Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület működésre  200.000,- Ft 

• VHZ Murcifeszt megrendezése     200.000,- Ft 

• VHZ Karácsonyi koncert      200.000,- Ft 

• Irgalmas Jézus Plébánia villanyszámla    629.000,- Ft 

• Megmaradunk 3000 Alapítvány működésre    100.000,- Ft 

• Balla Péter Népdalkör működésre     100.000,- Ft 

 

Összesen:                3.564.000,- Ft 

 

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

részére a támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a VSE Ökölvívó Szakosztály bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke, Gazdasági Bizottság tagja: a Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Gazdasági 

Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

132/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

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

Sportegyesület önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Kálmán u. 18. szám alatt fekvő 769 
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helyrajzi számú 634 m² területű ingatlan 200 m² nagyságú épületrészére vonatkozó, 

2020. július 31-ig érvényes bérleti szerződését a szerződés lejártát követően további 

öt évre meghosszabbítja az Ökölvívó Szakosztály működésének biztosítása érdekében 

a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel. 

 

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

szakosztály vezetőjét értesítse. 
 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2019. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: alapos beszámoló, köszönjük szépen a munkát. Szavazásra teszem 

fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

133/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és a Vecsési 

Magazin 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen a beszámolót és további jó munkát kívánunk! 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

134/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos: köszönjük szépen az egész 

éves támogatást. 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária 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 az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

135/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező, a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
17. napirendi pont: 

Javaslat a Gazdasági Bizottság 2019. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Alattyányi István elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság nevében köszönöm 

szépen a hivatal egész éves segítő munkáját! 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

136/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Gazdasági 

Bizottságának 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a zsidó temető felújítására kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

137/2020. (VII.23.) határozat 

 

 

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

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató által kiírt, „Az európai 

kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető zsidó 

sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, 

védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, 

különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása 

fejlesztésének elősegítésére” című felhívásra pályázatot nyújt be a vecsési zsidó 

temetőben (Vecsés belterület, hrsz. 364/1) található sírkövek felújítására, valamint 

gyalogjárda kialakítására. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a zsidó temető felújítására benyújtott pályázat eredményét 10 éven át fenntartja, 

erre fedezetet biztosít a mindenkori költségvetési rendeletben. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pontban 

foglalt döntés végrehajtásáról. 
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 31.; 

a zsidó temető pályázat fenntartási kötelezettségére, fedezet 

biztosítására a mindenkori költségvetési rendeletben a pályázat 

támogatása esetén a pályázat lezárásától számított 10 évig 

folyamatosan 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Czibolya Zoltán képviselő, Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

138/2020. (VII.23.) határozat 

 

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

be a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

3. melléklet II. 3. pontja szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására” című felhívásra a Mosolyország Óvoda (2220 Vecsés, Kisfaludy utca 

13-15., hrsz. 2379) főzőkonyhájának felújítására.  

 

2. A pályázat becsült bruttó összköltsége 20.000.000,- Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az összköltség 50%-os önrészét (bruttó 10.000.000,-Ft összeget) az 

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

rendelet 3.2 melléklete 1.1.4.1.1. előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

határidőben történő benyújtásáról és gondoskodjon a költségvetési 

rendeletmódosítás elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat elektronikus benyújtására: 2020. augusztus 13.; 

költségvetési rendelet módosításra: a III. negyedévi rendeletmódosítás 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: terveink szerint az augusztus 20-i ünnepség megrendezésre kerül.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: augusztus 3-7-ig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri 

Hivatalban.  

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Nagy Károly képviselő: meg kellene fontolni a vashíd lebontását, mert sokan nem tudják 

használni. Plusz olyan átjárót is kellene még építeni, mint, ami Kertekalján is van. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérem a képviselő urat, fogalmazza meg kérését levélben és mi ezt 

továbbítjuk a MÁV-nak. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba                                              Mohainé Jakab Anikó 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


