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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 8/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2022. április 26-án (kedden) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Kalasovszky Bernadett, Nagy Károly, 

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

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Halápiné 

Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Tárnokiné dr. Törő Krisztina Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ vezetője, Pereginé Vodilla Terézia Gondozási Központ vezetője, Nagy 

László Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetője, Saska Istvánné, Pável Béla 

szakértők, Elekesné Kisfaludi Andrea Vecsési Járási Hivatal, Varga Norbert Vecsési 

Tájékoztató főszerkesztő, Szappanos Krisztina, ifj. Kortye Vilmos sajtósok 

 

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

kollégákat és a sajtó képviselőit. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-

testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Kovács Márton képviselő 

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

megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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 
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4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosításának előkészítésére és az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

(VGP, érintett ingatlanok: 6139/1, 6139/2, 6139/3, 6146/1, 6146/2, 6146/3, 6149, 6153, 6154, 

6156 hrsz, valamint a 046/8, 6153, 6145 hrsz-ú utak) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváth Attila vezérigazgató 
 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterülethasználati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

12. napirendi pont: 

Javaslat alapítványok tábori pályázatainak elbírálására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 

13. napirendi pont: 

Beszámoló Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 

Vecsés 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bódi Ildikó intézményvezető 
 

14. napirendi pont: 

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Meghívott: Szegedi István ügyvezető 
 

15. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 
 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 
 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodilla Terézia intézményvezető 
 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária elnök 
 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes elnök 
 

20. napirendi pont: 

Kérdés 
 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 
 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0195/44 és 0195/50 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat 

elbírálására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat az „Új bölcsőde építése Vecsésen VEKOP-6.1.1-21” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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45/2022. (IV.26.) 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 …./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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (...) önkormányzati 

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosításának előkészítésére és az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

(VGP, érintett ingatlanok: 6139/1, 6139/2, 6139/3, 6146/1, 6146/2, 6146/3, 6149, 6153, 6154, 

6156 hrsz, valamint a 046/8, 6153, 6145 hrsz-ú utak) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Horváth Attila vezérigazgató 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterülethasználati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat alapítványok tábori pályázatainak elbírálására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

15. napirendi pont:  

Beszámoló Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 

Vecsés 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bódi Ildikó intézményvezető 

 

16. napirendi pont:  

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szegedi István ügyvezető 

 

17. napirendi pont:  

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 

 

18. napirendi pont:  

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

19. napirendi pont:  

Beszámoló a Gondozási Központ 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodilla Terézia intézményvezető 
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20. napirendi pont:  

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Mária elnök 

 

21. napirendi pont:  

Beszámoló a Szociális Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes elnök 

 

22. napirendi pont:  

Kérdés 

 

23. napirendi pont:  

Közérdekű bejelentés 

 

24. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 0195/44 és 0195/50 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat 

elbírálására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Javaslat az „Új bölcsőde építése Vecsésen VEKOP-6.1.1-21” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a 2022. évi ”Önkormányzati feladatellátást támogató” 

Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunk, amely a Szakorvosi rendelő kazánház 

felújítását és napelemek telepítését célozta meg, sajnos nem kapott támogatást. Pest megyéből 

16 település nyert pályázati összeget, a körzetünkből csupán Gyömrő. Az Aktív- és 

Ökoturisztikai Központ Kft. a múlt héten megküldött levelében értesített bennünket, hogy az 

Országos Bringapark Program keretében benyújtott un. pumpapálya létesítésére vonatkozó 

pályázatunk a rendelkezésre álló keret kimerülése miatt nem részesült támogatásban. Áprilisban 

folytattuk a járdák felújítását, egyes szakaszok már el is készültek. A vízközmű hálózatok 

hatékonyságnövelő fejlesztését célzó pályázati anyagot benyújtottuk. 35 milliárd forint a keret, 

nem tudjuk, hogy mennyi pályázat érkezett, azt láttuk, hogy nagyon kevés nyert, amikor 

beadtuk. Mindannyiunk előtt világos, hogy ilyen fajta pályázati pénzre szükségünk lesz. Ez egy 

nagyösszegű pályázat 1,3 milliárd forint és még az áfát is az önkormányzatnak kell 
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megelőlegezni. Nem lesz egyszerű dolog, még ha nyerünk a pályázaton akkor sem, 

mindenesetre nagy előrelépés lenne.   Március 3-án Áder János köztársasági elnök a Magyar 

Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Gál Istvánnak a jövő nemzedék számára a 

hagyományok, a helyi történeti gyökereink megismerése terén iránymutató tevékenysége 

elismeréseként. A Képviselő-testület nevében ezúton is gratulálunk Gál Istvánnak és köszönjük 

munkáját. Nagy öröm, hogy ekkora nagy megtiszteltetés ért városunkból egy polgárt. Április 

3-án lezajlottak az országgyűlési választások és a népszavazás, erről picit részletesebben a 

beszámolóm végén szeretnék tájékoztatást adni. Április 5-én a Bojinka-terület új tulajdonosával 

tárgyaltunk (Weers Logistics Park/Raktár AD). Ülésünkön tárgyaljuk a cég által érintett 

beruházásokat. Április 6-án részt vettem a DPMV Közgyűlésén. Április 11-én és 21-én 

tárgyaltunk a VGP (logisztikai beruházó) képviselőivel. Az új Ecseri út és a reptér közötti 

területen akarnak fejleszteni. Üllő felőli részen már el is indult a beruházás. Nem könnyű cég, 

folyamatos az egyeztetés. Április 11-én a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. vezetője, Gódi Attila 

keresett fel. Területet szeretnének vásárolni, ahol telephelyet létesítene és gyártóüzemet. A cég 

képviselője részt vett a tegnapi Gazdasági Bizottsági ülésen, ahol számos kérdés tettek fel neki. 

Április 11-én részt vettem a Könyvtárban a Költészet napja alkalmából Lenkefi István és Rózsa 

György zenés irodalmi estjén, mely az „Állat és irodalom” címet viselte. Színvonalas előadás 

volt. Április 12-én a CTP munkatársaival tárgyaltunk, ők azok, akik az Alacskai projektet építik 

és szeretnének további ütemekben fejleszteni. Április 19-én dr. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselő úr részvételével a Peszter Kft. munkatársával egyeztettünk a tanuszoda és a kézilabda 

munkacsarnok kapcsán. Megállapították, hogy most már jól haladnak a munkálatokkal. Nagyon 

sok adminisztratív probléma volt, főleg a kézilabda munkacsarnokkal. Megköszönték a 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének, Geiger Gizellának a segítségét a problémák gyors 

elhárításában. Terveik szerint év végéig szeretnék megépíteni és átadni. Április 21-én Pest 

Megye 07. számú Egyéni Választókerületéhez tartozó polgármesterek részvételével 

ünnepélyesen átadtuk dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő megbízólevelét. Április 21-én a 

felkeresett a Vecsési Zeneiskola igazgatója Rainer-Micsinyei László, aki szeretne egy másik 

telephelyet. A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 294. § (2) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri 

jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás 

egyéni választókerületi eredményét. Az OEVB Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületének egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvi adatait 2022. április 9-

én összesítette, és a szavazólapon szereplő jelöltek az alábbiakban felsorolt érvényes szavazatot 

szerezték meg: Balogh István MEGOLDÁS MOZGALOM 1 484 szavazat, Iván Petra 

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 2 915 szavazat, Fricsovszky-Tóth Péter 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-

MOMENTUM MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-LMP-MAGYARORSZÁG 

ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 23 449 szavazat, Szabóné 

Papp Klára MI HAZÁNK MOZGALOM 4 219 szavazat, Bocz Dániel NORMÁLIS ÉLET 

PÁRTJA 558 szavazat, Dr. Szűcs Lajos FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 31 623 szavazat. A választókerületben a 

választópolgárok száma összesen 90 638 fő. A szavazó választópolgárok száma összesen 

65 045 fő. Érvényes szavazólapok száma 64 248 db. Pest megye 07. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerület Választási Bizottsága – 99 darab szavazóköri jegyzőkönyv adatainak 

összesítésével – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 294. § (2) bekezdése, 

valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13. §-a 

alapján megállapította, hogy a választás eredményes volt. A megválasztott képviselő: dr. Szűcs 

Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje. Gratulálunk és bízunk abban, hogy továbbra is tudja segíteni 

településünk és környezetünk munkáját. A Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületben a választás rendben ment, köszönhető jegyző asszonynak és a körzethez 
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tartozó többi település jegyzőinek. Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ez a választás jól 

menjen. Köszönet az apparátusnak. Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

46/2022. (IV.26.) 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. 

 

 

47/2022. (IV.26.) 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. 

 

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 módosítás elfogadását. 
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9/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

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

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

10/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 11/2018. (VIII. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosításának előkészítésére és az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

(VGP, érintett ingatlanok: 6139/1, 6139/2, 6139/3, 6146/1, 6146/2, 6146/3, 6149, 6153, 6154, 

6156 hrsz, valamint a 046/8, 6153, 6145 hrsz-ú utak) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. 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, azzal a módosítással, hogy közlekedési 

hatástanulmány készítését kérjük. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a módosítással a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel módosítással az I. határozati javaslat „A” 

változatának elfogadását. 

 

 

48/2022. (IV.26.) 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 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Ecser közigazgatási határa – a 

3101. jelű út – M4 autóút – 039/553 nyugati határa – 043/4 hrsz- nyugati határa 

által határolt, Gksz területfelhasználásba, illetve Gksz jelű építési övezetekbe 

sorolt területekre vonatkozóan és 

- ezen belül a tervezett VGP Park Budapest Aerozone-2 fejlesztési területének 

építési övezetében a legnagyobb beépítettség 45%-ról 50%-ra, a legnagyobb 

épületmagasság mértékének 14,0 méterről 15,0 méterre történő növelését, a 

legkisebb zöldfelületi arány 20 %-ról 25%-ra történő változtatását, valamint a 

6145 hrsz-ú út megszüntetésével új közlekedési útvonalak kialakítását új 

csomópontokkal. 

 

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

kezdeményezője (VGP Service Kft.) vállalja a tervezett tervmódosítás arányos 

tervezési díjának megfizetését, közlekedési hatástanulmány elkészíttetését és a 

területfejlesztés minden költségét. 

 

3. Amennyiben a településrendezési eszközök készítése során újabb költségnövelő tétel 

merül fel, a településrendezési szerződést módosítani szükséges. 

 

4. 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. 

 

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

megindításáról. 

 

Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 3 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

49/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. 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 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a 

Vecsés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Ecser közigazgatási határa – a 3101. jelű 

út – M4 autóút – 039/553 nyugati határa – 043/4 hrsz- nyugati határa által határolt, 

Gksz területfelhasználásba, illetve Gksz jelű építési övezetekbe sorolt területet 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 

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

hatályos településrendezési eszközeinek az 1. pont szerinti területre vonatkozó 

módosítása eljárási formájaként a Korm. rendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja és 42.§-

a szerinti tárgyalásos eljárást választja. 

 

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

megindításáról. 

 

Határidő: a partnerségi és szakmai egyeztetés megindítására és az intézkedés 

megkezdésére a döntést követő 3 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2022. 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: az kiolvasható az anyagból, hogy elég elkeseredett a szakma, nem 

véletlen. Önkormányzat tulajdona a cég, amelynek 21 önkormányzat a tagja, most egy település 

ki akar lépni. Régi árakkal dolgozunk, sokáig nem lesz fenntartható, nem tudnak tartalékot 

képezni, ami az üzemeltetést előbb-utóbb érinteni fogja. Eddig Vecsésen, Üllőn és Gyálon jó 

színvonalú volt az ellátás, annak ellenére, hogy a hálózat el van öregedve. Az állandó ráfordítás 

következtében a működtetés biztosított volt. Bízunk benne, hogy ez továbbra is így marad. 

Olvasható, hogy jeleznek problémákat, mindent elkövetnek azért, hogy az üzemeltetés 

amennyire lehet biztos legyen. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

50/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

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

Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 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: bízunk benne, hogy mindazok a tervek, új feladatok, amelyek most 

körvonalazódnak, azok jól fognak menni és jól fog teljesíteni a cég. Az önkormányzati 

támogatás nyilván kell, igyekszünk mi is. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

51/2022. (IV.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok Nonprofit 

Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

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

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 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. 

 

 

52/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező módosított Közbeszerzési Szabályzatot és ezzel egyidejűleg 

visszavonja a 14/2022. (II.01.) számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal; 

az érintettek értesítésére: a döntést követő 2 napon belül. 

Felelős: Szlahó Csaba, polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv 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. 
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53/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/2022. 

(IV.26.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 1. számú függelékét 

alkotó közbeszerzési tervet 2022. évre vonatkozóan az alábbi tartalommal fogadja el 

és ezzel egyidejűleg visszavonja a 15/2022. (II.01) számú határozatát:  

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Tervezett 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás 

tervezett 

megindítása 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

Vecsés, Damjanich 

utcai 4 

csoportszobás, új 

bölcsőde 

kivitelezése 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

112. § (1) 

bekezdés b) 

pont szerinti 

nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2022. május 

eleje  
(a KFF ellenőrzés 

függvényében) 

2023. május 

 

Vecsés, Damjanich 

utcai 4 

csoportszobás, új 

bölcsőde 

eszközbeszerzése 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

112. § (1) 

bekezdés b) 

pont szerinti 

nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2022. IV. 

negyedév 

2023.I. 

negyedév 

Vecsés, 0202. sz. út 

kivitelezési 

munkái 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

117. § szerinti 

szabadon 

kialakított 

közbeszerzési 

eljárás  

2022. II. 

negyedév 

2023. IV. 

negyedév 

Vecsési 

Egészségügyi 

Szolgálat 

épületenergetikai 

korszerűsítése  

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

115. § szerinti 

közvetlen 

ajánlattételi 

felhívással 

induló és a 

nemzeti nyílt 

eljárási 

szabályok 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2022. II. 

negyedév 

2022. IV. 

negyedév 

Bálint Ágnes 

óvoda bővítése 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

2022. IV. 

negyedév 

2024. II. 

negyedév 
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112. § (1) 

bekezdés b) 

pont szerinti 

nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

Közintézmények 

energetikai 

auditjainak és 

teveinek 

elkészítése 

Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 

Harmadik rész 

112. § (1) 

bekezdés b) 

pont szerinti 

nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2022. IV. 

negyedév 

2023. II. 

negyedév 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon 2022. évi Közbeszerzési 

Tervnek az Egységes Közbeszerzési Rendszerben (EKR), az Önkormányzat 

honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal;  

a Terv közzétételére: 2022. április 28. 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

54/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2020. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Óvoda felvételi 

körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Üllő és Gyál felé eső – kivétel 

a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, 

Külső Gyáli út és az Erdő utca – településrészen lakóhellyel, ennek hiányában 
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tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza 

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

rögzített: 

 

Achim András utca végig Kiss Ernő utca végig 

Angyal utca végig Knézich Károly utca végig 

Apaffy utca végig Középhalom végig 

Arany János utca végig Lahner György utca végig 

Aulich Lajos utca végig Lázár Vilmos utca végig 

Bánya utca végig Nádas köz végig 

Barcsai utca végig Nagysándor József utca végig 

Báthory utca végig Nándor utca végig 

Bercsényi utca végig Nap utca végig 

Bethlen utca végig Nőszirom köz végig 

Bocskai utca végig Patak köz végig 

Csalán köz végig Pipacs utca végig 

Csillag utca végig Pöltenberg Ernő utca végig 

Deák Ferenc utca végig Rudolf köz végig 

Dessewffy Arisztid utca végig Sás köz végig 

Dobó Katica utca végig Schweidel József utca végig 

Erzsébet tér Sétáló utca végig 

Gólyahír köz végig Szív utca végig 

Gr. Leiningen Károly utca végig Teréz utca végig 

Gr. Vécsey Károly utca végig Toldy Ferenc utca végig 

Hold utca végig Török Ignác utca végig 

Kender köz végig Tündér utca végig 

Kinizsi utca végig Vaspálya utca végig 

Kis köz végig Zrínyi utca végig 

 

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

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

55/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2020. (II.27.) határozatát 

visszavonja. 

 



17 

 

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

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

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

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

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában 

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

szerint rögzített: 

 

Alig utca végig Küküllői utca végig 

Almáskert út végig Külső Gyáli út végig 

Andrássy Gyula utca végig László utca végig 

Báró Sina Simon utca végig Lévai utca végig 

Bem utca végig Lincoln utca végig 

Bessenyői utca végig Liszt Ferenc utca végig 

Besztercei utca végig Lórántffy utca végig 

Botond utca végig Lőrinci utca végig 

Budai Nagy Antal utca végig Major utca végig 

Csaba utca végig Mikszáth Kálmán utca végig 

Damjanich utca végig Móricz Zsigmond utca végig 

Dózsa György út végig Munkácsy Mihály utca végig 

Előd utca végig Pál utca végig 

Erdő utca végig Péter utca végig 

Felsőhalom utca végig Présház utca végig 

Gammel József utca végig Sárosi utca végig 

Ganz utca végig Szabadkai utca végig 

Gárdonyi Géza utcavégig Széchenyi köz végig 

Görgey utca végig Széchenyi út végig 

Gyár utca végig Szemere utca végig 

György utca végig Szondi utca végig 

Halmi utca végig Tamási Áron utca végig 

Halmy József tér végig Táncsics Mihály utca végig 

Harkály köz végig Tarnóczai utca végig 

Hertz utca végig Tisza Kálmán utca végig 

Horthy István utca végig Torockói utca végig 

Keskeny utca végig Üllői út a város közigazgatási 

határáig 

Kikindai utca végig Vághy Kálmán utca végig 

Klapka utca végig Wass Albert utca végig 

Kodály Zoltán utca végig Wekerle Sándor utca végig 

Kós Károly utca végig Zilahi utca végig 

 

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

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

Javaslat a Búcsú 2022. évi közterülethasználati 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: újra meghívtuk az érintettek képviselőit. Átbeszéltük, a 

módosításokat elfogadták. Kértük, hogy küldjék meg a hinták rögzített árait, mert ez is a 

megállapodás részét képezi. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

56/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

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

használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 2022. évi 

búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete által 

bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2 600 000 Ft összegben, a kauciót 500 000 Ft 

összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja: 1 200 Ft/m/nap 

Büfé területének díja: 1 200 Ft/m2/nap 

Büfékocsi díja:    12 000 Ft/nap 

Parkoló díja: 1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi: 1 200 Ft/nap 

tehergépkocsi.       2 400 Ft/nap   

 

Az a bérlő, aki a búcsú napját megelőző 30. napig előre befizeti a közterület-használati 

díjat 20% 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 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

Javaslat alapítványok tábori pályázatainak elbírálására 

Előterjesztő: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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. Mivel alapítványok is nyújtottak 

be támogatási kérelmet, ezért kell a Képviselő-testület döntése. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

57/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 

javaslatára az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.01.) 

önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésének c) pontja alapján, a 7.1 számú 

melléklet 2.1 „Tábori pályázatok” soron biztosított 2.000.000,- Ft előirányzat terhére 

 

a.) az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítványt, 

b.) a Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítványt, 

c.) a Vecsési Zeneiskola a Kultúráért Alapítványt, 

d.) a Vecsés Közművelődéséért Alapítványt 

 

a határozat mellékletét képező táblázatban meghatározott összegű támogatásban 

részesíti. 

 

2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet az Alapítványok esetében a Polgármesteri Hivatal Titkárságán 

kell megkötni. 

 

Határidő: azonnal;  

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 

Vecsés 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Bódi Ildikó intézményvezető 
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Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

58/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Vecsés 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

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

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Szegedi István ügyvezető 

 

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 a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

59/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy László intézményvezető 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

60/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Intézmények Központi 

Konyhájának 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

61/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

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

és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. 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) 
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17. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodilla Terézia intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

62/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Gondozási Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

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

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Értéktár Bizottság 2021. évi 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 a beszámolót 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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63/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező, a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Megköszönöm a hivatal 

dolgozóinak a sok segítségét. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

64/2022. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 

2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, hogy kinek van kérdése? 

 

Nincs kérdés. 
 

21. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: május 14-én kerül megrendezésre a Lóti-futi.  

 

dr. Lugosi Mária képviselő: a Megemlékezés a kitelepítés 76. évfordulójáról szintén május 14-

én, 18 órakor lesz. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: május 29-én Tájház születésnap. 
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Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester: május 29-én lesz a Hősök Napja Emléknap. 

 

22. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: májusban 23-án lesznek a bizottsági ülések és 24-én a Képviselő-

testületi ülés. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

  Szlahó Csaba        Mohainé Jakab Anikó 

  polgármester       jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Hrozik Tímea 


