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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 7/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2022. március 29-én (kedden) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Kovács Márton, dr. Lugosi Mária, Nagy Károly, Oláh 

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

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Saska Istvánné, Kecskeméti Róbert, Hanek Gábor, Pável Béla szakértők, dr. 

Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési Járási Hivatal vezetője, Varga Norbert Vecsési Tájékoztató 

főszerkesztő, Szappanos Krisztina, ifj. Kortye Vilmos sajtósok 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, intézményvezetőket, szakértő urakat és 

a kollégákat. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen 

van, így a Képviselő-testület határozatképes. Kalasovszky Bernadett képviselő asszony jelezte, 

hogy nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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 …./2022. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

4. napirendi pont: 

Javaslat a „KEHOP-2.1.11-21 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására” című pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívottak: VVFT Kft. 

  DPMV Zrt. 
 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6137 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályáztatás útján 

történő értékesítésére vonatkozó 181/2021. (XII.14.) számú határozat visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 

A Kutya Mentsvár Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

11. napirendi pont: 

Kérdés 
 

12. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

13. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
 

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

 

 

35/2022. (III.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a „KEHOP-2.1.11-21 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására” című pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: VVFT Kft. 

  DPMV Zrt. 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6137 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályáztatás útján 

történő értékesítésére vonatkozó 181/2021. (XII.14.) számú határozat visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

A Kutya Mentsvár Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Kérdés 

 

12. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
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13. napirendi pont:  

Napirendi javaslat 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: tavaly decemberben beadtuk a Damjanich utcai új bölcsőde építési 

engedélyének kérelmét, amelyre a múlt hét közepén érkezett meg a jóváhagyás. A kiviteli 

terveket átnéztük és megkezdtük a közbeszerzési dokumentáció összeállítását. A közbeszerzési 

felhívást jóváhagyásra fel kell terjeszteni a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályra, így 

várhatóan április második felében tudja a Képviselő-testület ezt tárgyalni. Fontos lenne a 

mielőbbi munkakezdés, mert a megvalósítást 2023. májusáig kell befejezni. 

Megkezdtük a TOP Plusz felhívások előkészítő munkáit. Ennek keretében készül a 

Településfejlesztési Terv és az érintettek bevonásával fórum keretében március 18-án 

megkezdtük a Helyi Esélyegyenlőségi Program és Terv felülvizsgálatát is. A Telepi úti járda 

felújításra került a Könyök utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon. A Fő úton a 

„gázosház” és a Tinódi utca közötti járdaszakaszt is felújítottuk. Elkészült a parkoló a Wass 

Albert utcában. Március 1-jén volt a GÜPI átadó ünnepsége, amelyen részt vett dr. Tarnai 

Richárd kormánymegbízott és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is. A GÜPI március 2-

ától fogadja az ügyfeleket. Szintén március 1-jén és 7-én úgynevezett válságstábot hívtunk 

össze az Ukrajnából érkező menekültek ellátásának egyeztetésére. Ezen az egyeztetésen a 

Szociális Bizottság elnöke, a Vecsési Rendőrőrs vezetője, a helyi egyházi vezetők, a CSASE, 

az Új Esély Központ vezetője és Aljegyző asszony vettek részt. Március 2-án tárgyaltunk a 

VGP logisztikai beruházó képviselőivel az újabb nagy beruházásukkal kapcsolatosan. Március 

2-án a BMSK-nál jártunk a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjével a tanuszoda ügyében. 

Március 3-án a Budapesti Fejlesztési Központtal és a tervezőkkel egyeztettünk a Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása projekteken belül az Üllői úti 

csomóponttal kapcsolatban. Hatféle vázlatterv készült, kérték, hogy foglaljunk állást, melyik a 

nekünk legszimpatikusabb. Amit elfogadtak, az nekünk csak módosítással lenne jó, méghozzá 

azzal az egyetlen kikötéssel, hogy a Széchenyi utca bekötése az Üllői útra és a létesítendő 

aluljáróban az direkt módon oldódjék meg. Azt ígérték, hogy a módosított tervet, ha elkészül 

vissza fogjuk kapni. Március 3-án Jegyző asszonnyal a Petőfi iskolában egyeztettünk az iskola 

lehetséges bővítésével kapcsolatban. A gimnáziumi osztályokat szeretnék bővíteni, amihez kell 

még tanterem. Március 4-én vendégül láttuk az Andrássy iskola színjátszó csoportját 

köszönetképpen a színvonalas előadásukért. Március 4-én délután az Aeroplex hangáravatója 

volt. Egy új építményt adtak át. Felkértek a március 5-i gombai pálinkaverseny zsűritagjának, 

amely felkérésnek nagy örömmel tettem eleget. Március 7-én Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselő úrral dr. Homolya Róbertnél, a MÁV elnök-vezérigazgatójánál jártunk a 

nagysorompó, valamint a vonatközlekedés ügyében. Egyelőre vizsgálják a helyzetet. Abban 

egyetértettünk, hogy a külön színtű csomópont lenne a megoldás. Szintén március 9-én 

felkeresett Dohány Ferenc, a Dohány Vidámpark tulajdonosa, ezzel kapcsolatos előterjesztés a 

napirendi pontok között szerepel. Március 15-én a Petőfi téren tartottuk az 1848-as 

Szabadságharc és Forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából rendezett városi 

ünnepséget. Március 18-án volt Sevecsek László temetése. 20 évig dolgozott nálunk, fájón 

fiatalon ment el közülünk. Március 26-án Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester asszony 
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részt vett és köszöntőt mondott a Balla Péter Népdalkör alakulásának 19. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepségen. Kérdezem, hogy kinek van a beszámolóhoz hozzászólása? 

 

Dr. Lugosi Mária Kulturális Bizottság elnöke: március 27-én a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban részt vettünk a jótékonysági koncerten, amit az ukrajnai menekült családok 

megsegítésére rendeztek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

36/2022. (III.29.) 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: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

37/2022. (III.29.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet módosítás elfogadását. 

 

 

8/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III.30.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a „KEHOP-2.1.11-21 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására” című pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: VVFT Kft. 

  DPMV Kft. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A Gazdasági Bizottsági 

ülésen részt vett a DPMV Zrt. képviselője, Less Krisztián, aki az előterjesztés előkészítésében 

is segítséget nyújtott. 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. Nagyon jó pályázati lehetőség, évek óta 

probléma van a vízhálózattal. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy az előterjesztésbe írjuk bele, hogy ez csupán 

csak az első üteme a feladathalmaznak, ami előttünk áll, nehogy valaki azt higgye, hogy 

ennyivel szeretnénk csak megoldani az egész problémát.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: véleményem szerint nem szükséges 

belevenni, hogy I. ütem. Fel vannak sorolva az utcák az előterjesztésben. 
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Szlahó Csaba polgármester: elegendő, ha az előterjesztés szövegében szerepel az I. ütem.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a határozati javaslat marad változatlanul. 

 

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

 

 

38/2022. (III.29.) határozat 

 

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

a KEHOP-2-1-11-21 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának 

felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhívásban meghatározott 2. 

célterületre az alábbi utcák ivóvíz közmű hálózatának rekonstrukciójára: 

 

 

Sorszám Utca neve HRSZ 

1. Jókai M. utca  809 

2. Malom utca  571 

3. Ady E. utca  982 

4. Fő út (Epres) 
447 

5. Fő út (kis Epres) 

6. Tompa utca  1443 

7. Hársfa utca  1384, 1254 

8. Tamás utca 1366, 1282 

9. Halmi utca 

5845, 3082, 

3433, 3677, 

4018 

10. Kellner dr. utca 235 

11. Kellner dr. utca 24 

12. Kellner dr. utca 1 

13. Károly utca  

2260 14. Károly utca  

15. Károly utca  

16. 
Bajcsy - Zsilinszky 

utca 
2779 

17. Attila utca  2101 

18. Lajos utca  

1961, 1932, 

1889, 1843, 

1804, 1760 

19. Vörösmarty utca  1952 

20. Kölcsey utca  1981 

21. Petőfi Sándor utca 2038 

22. Katona József utca 2690, 2073 

23. Bartók Béla utca 1864 

24. Bertalan utca  1914 
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25. Damjanich utca 
5932/2, 3252, 

3805, 4092 

26. Küküllői utca 2895 

27. Szondi utca 
3214, 3522, 

3774, 4064 

28. Teréz utca  5575 

29. Zrínyi utca 5306 

30. Toldy Ferenc utca 4650 

31. Achim András utca 5126 

 

2. A pályázat becsült összköltsége nettó 1 289 119 000 Ft, melyből a 70%-os támogatás 

összege nettó 902 383 300 Ft, az Önkormányzat által biztosított 30%-os önrész nettó 

386 735 700 Ft. 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésére vonatkozó költségek 30%-os önerejének 

összegét (nettó 6 105 000 Ft) és az ehhez kapcsolódó 27% ÁFÁ-t (5 494 500 Ft) összesen 

11 599 500 Ft-ot az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (III.01.) 

számú rendelete 3.2. melléklet 1.1.4.1.1 Általános tartalékok terhére biztosítja.  

 

4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges költségek 30%-os önerejét (nettó 380 630 700 Ft-ot) és az ehhez kapcsolódó 

27%-os ÁFÁ-t (342 567 630 Ft-ot), összesen 723 198 330 Ft-ot az Önkormányzat a 2023. 

évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

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

történő elkészítéséről és benyújtásáról, valamint a kapcsolódó pályázati fedezet a 2023. évi 

költségvetésben történő biztosításáról. 

 

Határidő: azonnal; 

2022. március 31.; 

a fedezet biztosítására a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6137 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályáztatás útján 

történő értékesítésére vonatkozó 181/2021. (XII.14.) számú határozat visszavonására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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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. 

 

 

39/2022. (III.29.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2021. (XII.14) határozatát 

visszavonja. 
 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati hirdetmény visszavonásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a hirdetmény visszavonására: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a VSE kézilabda szakosztálya részére 

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: a Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A kérelemükben 15 millió forint támogatási 

összeget kértek, az előterjesztésben a javasolt támogatási összeg 5 millió forint volt, ezzel 

egyetértett a bizottság. Felhívtuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a jövőben részletesebben 

írja le, hogy a támogatási összeget mire szeretné fordítani.  

 

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 „A” változatának 

elfogadását. 
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40/2022. (III.29.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.01.) rendelete alapján a 

VSE kézilabda szakosztályának működési költségeire 5.000.000 Ft összegű 

pótelőirányzatot biztosít a 3.2.sz. melléklet 1.1.4.1.1. sora terhére. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Vecsési Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület szeptember 

havi ülése 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterület-használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Elöljáróban ehhez annyit 

szeretnék hozzáfűzni, hogy a vásárosok képviseletében Dohány Ferenc és Greznár László 

megkeresett minket. Az Üzemeltetési Osztály vezetőjével, Orbánné Forgó Erikával tárgyaltunk 

velük. Abban maradtunk, hogy ha nem emelnek jelentékenyen a hinták és zsetonok árán, akkor 

mi is csak 10%-ot emelünk. Ezt a verziót hoztuk a bizottságok és a Képviselő-testület elé. 

Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és javasolja, hogy a kaució összegét 300 ezer forintról, 500 ezer forintra, a vidámparkosok 

bérleti díját 2,4 millióról 3 millióra, az 1000 forintos területi díjakat 1500 forintra, a büfékocsik 

díját 10 ezerről, 15 ezer forintra emelje a Képviselő-testület. A kedvezményeknél felsoroltakat 

nem támogatta a bizottság, helyette azt támogattuk, hogy aki 30 nappal előtte befizeti a díjat, 

annak adjunk 10% kedvezményt. Az előbb kihagytam a felsorolásból, hogy a 

személygépjárműveket 1000 forintról 2000 forintra, a teherautókat 2000 forintról 5000 forintra 

javasolja emelni a bizottság. A bizottság a módosított javaslatokkal javasolja elfogadásra az 

előterjesztést a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Rózsa Balázs osztályvezetőt, hogy mi a tapasztalat. 
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Rózsa Balázs Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály: volt egy megegyezés a 

kereskedőkkel, amikor átadtuk az egész búcsú szervezését, és próbáltuk úgy kialakítani az 

árakat, hogy azok nekik is, rajtuk keresztül pedig a vásárlóknak is jó legyen. Az esetleges 

emelést vélhetően tovább fogják hárítani a vásárlókra. Tárgyaltunk velük arról is, hogy előre 

utalással fizessenek, de, mivel egyáltalán nem is biztos, hogy eljönnek a búcsúra, így nem 

akarnak előre utalni. 30 nappal korábban meg pláne nem látják az időjárást. 

Összehasonlításképpen egy 10 m-es édességes eddig befizetett 20 ezer forintot a 3 napra, ebbe 

belefért adott esetben, hogy eső nap lesz, most 45 ezer forintot kell fizetnie, ha előre fizet 40 

ezer forintot a 10%-os kedvezménnyel. Aki eddig fizetett sátorra 160 ezer forintot, most 240 

ezer forintra emelkedik, büfékocsi 60 ezerről 90 ezer forintra emelkedik.  

 

Szlahó Csaba polgármester: én az eredeti verziót támogatom.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: párhuzamot vonva a káposztafeszttel, ahol egy 

gasztrós a két napra 900 ezer forintot fizet ki, és ezt legkésőbb szeptember 1-jéig be kell 

fizetniük, még a bizottság által javasolt emeléssel is kedvezőbb. Itt nincs az, hogy lesz-e eső 

vagy sem. Nyilván más a kalibere a rendezvénynek, de még ha arányosítjuk az árakat, akkor is 

rendben van a megemelt díj. Nagyon nevetséges áraknak tartom az előterjesztésben szereplő 

díjakat és nemcsak én, hiszen a bizottság elfogadta a módosítást. Módosításként még azt 

javaslom, hogy a szerződésben mindenféleképpen szerepeljen az, hogy szerda 12.00-ig el kell 

hagyniuk a helyet a búcsúsoknak, amennyiben nem, akkor ugyanazt a kötbért kelljen fizetniük, 

ami benne volt az eredeti szerződésben.  

 

Skribekné Komár Ágnes Szociális Bizottság elnöke: volt két év szünet, nem kellene nekünk is 

humánusabbnak lennünk? 

 

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester: különbséget tennék az árusok, a gasztrósok és a 

hintások között. Úgy gondolom, hogy az árusok vannak a legnehezebb helyzetben, mert náluk 

a legkisebb a forgalom. A gasztrósokat én nem félteném, mert egy család étkezése 6-8 ezer 

forintot jelent alkalmanként. Nem gondolom, hogy ez a 10 ezer forintos napi díj kifizetése 

annyira nagy gondot jelentene nekik. A hintásoknál pedig, amit mi szeretnénk, hogy nem 

emelünk díjat és akkor ők sem emelnek díjat, az nagyon szép gondolat. Csak nem látom a 

gyakorlatban megvalósulni, mert minden évben kimegyek a gyerekekkel a búcsúba és minden 

évben azt látom, hogy emelkedtek az árak. 

 

Szlahó Csaba polgármester: én nem lennék ilyen szigorú, mert brutálisan meg fogják emelni az 

árakat.  

 

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester: polgármester úr 10%-os emelést javasol, a 

Gazdasági Bizottság javasol 37%-os emelést, mi lenne, ha nem ugranánk ekkorát, mivel éveken 

keresztül nem emeltünk, javaslom, hogy állapodjunk meg 20%-os emelésben.  

 

Szlahó Csaba polgármester: meg kell vizsgálni alaposan az árakat. Javaslom, hogy vegyük le 

most az előterjesztést napirendünkről és tárgyaljunk szélesebb körben az érintettekkel és 
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következő testületi ülésre hozzuk vissza. Szavazásra teszem fel a napirendi pont levételének 

elfogadását. 

 

 

41/2022. (III.29.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a Búcsú 

2022. évi közterület-használati díjának megállapítására” című előterjesztést leveszi 

napirendjéről.  

 

(7 igen szavazat, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre történő felvételi 

időpont meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

42/2022. (III.29.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

óvodák vonatkozásában a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozásról szóló 

hirdetményét a határozat mellékletét képező Közlemény szövegében szereplő 

tartalommal adja ki. 

 

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

Óvoda és a Vecsési Mosolyország Óvoda intézmények vonatkozásában a nemzetiségi 

óvodai nevelésben való részvételről szóló tájékoztatóját az 1. pontban meghatározott 

Közleménnyel egy időben és azonos módon, a határozat mellékletét képező 

Tájékoztató szövegében szereplő tartalommal adja ki. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Közlemény és a Tájékoztató helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a Közlemény és a Tájékoztató közzétételére: 2022. március 31. 

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

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen a Lóti-futi 

rendezvény megtartásáról is született egy határozat, miszerint 4-2 arányban támogatta a 

bizottság a rendezvény megtartását. 

 

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

 

 

43/2022. (III.29.) határozat 

 

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

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 

 

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

megvalósuló 2022. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletében biztosította. 

 

Határidő: azonnal; 

a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
 

10. napirendi pont: 

A Kutya Mentsvár Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és a „Mezőgazdasági céltartalék” terhére 350.000 forint 

támogatási összeg elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a támogatási összeg elfogadását. 

 

44/2022. (III.29.) határozat 

 

 

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

Önkormányzata 6/2022. (III.01.) 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7.1 

számú mellékletének 3.5 során lévő „Mezőgazdasági Céltartalék”-ból, a Kutya 

Mentsvár Alapítvány javára 350.000,- Ft összegű egyszeri támogatást nyújt. 

A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy a kérelemben megjelölt 

célok megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 

 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás megkötése 

alapján kerül sor. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítés kiküldése a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős:  Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs kérdés. 

 

 

10. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: április 3-án, vasárnap lesz az országgyűlési képviselők választása 

és az országos népszavazás. 

 

Oláh László képviselő: április 15-én rendezzük a szokásos Húsvéti motoros felvonulásunkat. 

 

 

11. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  
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Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, a Képviselő-testület ülését 

bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

  Szlahó Csaba        Mohainé Jakab Anikó 

  polgármester       jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Hrozik Tímea 


