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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 14/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2022. június 21-én (kedden) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, 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, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Geiger Gizella 

vagyongazdálkodási osztályvezető, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-

főorvos, Saska Istvánné, Hanek Gábor, Pável Béla szakértők, Elekesné Kisfaludi Andrea 

Vecsési Járási Hivatal képviseletében, Káldy Györgyné Semmelweis Bölcsőde vezetője, Sárdi 

Krisztina Anna Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

igazgatója, Varga Norbert Vecsési Tájékoztató főszerkesztő, Szappanos Krisztina sajtós 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, intézményvezetőket, szakértőinket, a 

kollégákat, a Vecsési Járási Hivatal munkatársát és a sajtó képviselőit. Megállapítom a jelenléti 

ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes, dr. Lugosi Mária képviselő asszony és Kovács Márton képviselő úr jelezték, 

hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen, Nagy Károly képviselő úr 

jelezte, hogy késni fog. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával 

kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakasza lezárására, valamint a partnerségi egyeztetési 

eljárás eredményének elfogadására (Achim András utca 17. sz., Airport Hotel és a mögötte lévő 

terület, 031/36 hrsz., 6125 hrsz. és 6126 hrsz.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 

 

125/2022. (VI.21.) határozat 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 
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Javaslat Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával 

kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakasza lezárására, valamint a partnerségi egyeztetési 

eljárás eredményének elfogadására (Achim András utca 17. sz., Airport Hotel és a mögötte lévő 

terület, 031/36 hrsz., 6125 hrsz. és 6126 hrsz.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(8 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 …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 

11/2019. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 15/2015. (VII.30.) rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás eredményének elfogadására, 

lezárására (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai 

központ környezete – CTP II. ütem) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 felülvizsgálatára és a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2022-2027 elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

  Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

  Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői megbízásának véleményezésére 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sárdi Krisztina Anna pályázó 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2022/2023. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont:  

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szavas Tibor igazgató 

 

11. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők bölcsőde 

2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos a Közalapítvány elnöke 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

17. napirendi pont: 

Javaslat az „Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 

Javaslat a „Külterületi összekötő út építése Vecsésen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására (0202/1 hrsz.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

126/2022. (VI.21.) 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 az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 

11/2019. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 15/2015. (VII.30.) rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás eredményének elfogadására, 

lezárására (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai 

központ környezete – CTP II. ütem) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 felülvizsgálatára és a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2022-2027 elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

  Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

  Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 
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7. napirendi pont: 

Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői megbízásának véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sárdi Krisztina Anna pályázó 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2022/2023. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont:  

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szavas Tibor igazgató 

 

11. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők bölcsőde 

2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos a Közalapítvány elnöke 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

17. napirendi pont: 

Javaslat az „Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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18. napirendi pont: 

Javaslat a „Külterületi összekötő út építése Vecsésen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására (0202/1 hrsz.) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az Agrárminisztériumból május végén kaptuk meg az értesítést, 

hogy a HUNG-2022 felhívásra benyújtott „Hagyomány, gasztronómia, kultúra Vecsési 

Káposztafeszt 2022” című pályázatunk a miniszter döntése alapján 3.600.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A Támogatói Okirathoz szükséges dokumentumokat 

benyújtottuk. Az „Új bölcsőde építése Vecsésen VEKOP-6.1.1-21” tárgyú közbeszerzési 

ajánlati felhívást 12 cég nézte meg, ezek közül várhatunk konkrét ajánlatokat. Sajnos az 

ajánlatadási határidő előtti napokban olyan sok tisztázó kérdést tettek fel, hogy kénytelenek 

voltunk új beadási határidőt megjelölni. A terveink szerint a Képviselő-testület július közepén 

tud majd választani a beérkezett ajánlatokból. Ez a tolódás még nem veszélyezteti a 

kivitelezésre adott határidőt. A TOP (Területfejlesztési Operatív Program) Plusz 4,5 mdFt-os 

keretben Vecsés részére elkülönített 780 mFt összegű un. ”humán” fejlesztések hatékony 

felhasználása érdekében egyeztettünk a Együtt Európáért Alapítvány szakembereivel, milyen 

konkrét programokat tudunk helyben megvalósítani. Az ötletbörzeszerű megbeszélésen sok 

javaslat felvetődött, a konkrétabb célmeghatározásokkal folytatjuk a további egyeztetést. 

Szintén az említett TOP Plusz keretben lévő ”városfejlesztési” keretben szereplő nagy GÖCI 

fejlesztéséről is egyeztettünk. A meglévő koncepcióterv felülvizsgálatát és vélhetően 

átdolgozását irányoztuk elő, ezt a munkát is folyamatba helyeztük. A MÁV tájékoztatása szerint 

június 24-én, pénteken 18:00 órától június 28. kedd 07:00 óráig és július 1-jén, pénteken 18:00 

órától július 5. kedd 12:00 óráig lesz lezárva a nagysorompó. A Budapest XVIII. kerület, a 100-

as számú vasútvonal Pestszentlőrinc-Vecsés szakaszának szintbeli vasúti átjáró (Üllői út) 

felújításához kapcsolódóan az Üllői úti vasúti átjáróban ideiglenes forgalmi rend és útlezárás 

lesz július 2. szombat 21.00 órától 2022. július 3. vasárnap 05.00 óráig.  

Május 26-án részt vettem a Monori Rendőrkapitányság által szervezett Járási Egyeztető 

Fórumon, amelynek a fő témája a közbiztonság aktuális helyzete, a tervezett intézkedések és 

együttműködések volt. A Fórumon részt vett Dr. Nagy László, Pest megye rendőrfőkapitánya. 

Május 27-én tárgyaltam El Koulali Zakariás országos főgyógyszerésszel és a vecsési 

patikusokkal a gyógyszertári ügyeletek témájában. Május 29-én a Hősök Emléknapja 

alkalmából ünnepélyes keretek között átadtuk az újjáépített Hősök ligetét. Május 31-én volt 

Gyálon a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás ülése, amelyen Frühwirthné Halász 

Melinda alpolgármester asszony vett részt. Június 2-5. között került megrendezésre a XXVI. 

Fogathajtó Vecsési Kupa a Dobrovitz Lovasfarmon. Június 4-én az Orbán Balázs Erdélyi Kör 

szervezésében a trianoni békediktátum 102. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottunk 

a Megmaradás emlékműnél. Június 9-én és 10-én vendégül láttam iskoláinkban a kitűnő 

tanulókat. Ez a palacsintázás már hosszú évekre visszanyúló hagyomány, amit a gyerekek 

mindig nagy örömmel fogadnak. Június 13-án Várszegi Csaba képviselő úrral közösen fogadtuk 

a Vecsési Madárles csoport képviselőit. Június 14-én Vecsés újratelepítésének 236. évfordulója 

alkalmából városi ünnepséget tartottunk a Szent István téren. Az ünnepségen átadásra kerültek 
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a városi kitüntetések, majd pedagógus napi ünnepséget tartottunk a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban. Június 17-én egyeztetést tartottunk Várszegi Csabával, Harazin Istvánnal és Pintér 

Sándorral kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatban. A mai napon részt vettem a Budapest Airport 

Zrt. által szervezett Konzultációs Bizottsági ülésen, amelyen tájékoztattak arról, hogy 

sajtónyilvános eseményen ismét meghirdetésre kerül a zajszigetelési programjuk a környező 

településeken. A VGP Üllőn fehérjefeldolgozó üzemet szeretne létrehozni, amely nagyban 

érintené Vecsést is. Lehetőség lenne Hollandiában, illetve Svájcban megtekinteni egy ilyen 

üzemet, ezt érdemes lenne megszervezni, ezért erről még egyeztetnünk szükséges. 

 

Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

127/2022. (VI.21.) 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: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

128/2022. (VI.21.) 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 …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 

11/2019. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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.  
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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 rendelet-módosítás elfogadását. 

 

13/2022. (VI.23.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI.23.) önkormányzati rendeletét az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 11/2019. (X.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 15/2015. (VII.30.) rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Kulturális Bizottsági tag, a Gazdasági Bizottság elnöke: a Kulturális 

Bizottság ülését elnök asszony távolléte miatt én vezettem le. A Kulturális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslattal élt, mely szerint évente 5 fő felsőoktatási 

intézményi hallgató kerüljön támogatásra 20.000,- Ft/fő/hó összeggel. 

 

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

Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott módosítási javaslatokkal elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

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

Gazdasági Bizottság javaslatával. 

 

14/2022. (VI.23.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI.23.) önkormányzati rendeletét a 

felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról szóló Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról szóló 15/2015. (VII.30.) rendelet módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

Bizottság módosító javaslatával. 

 



9 

 

129/2022. (VI.21.) határozat 

 

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

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

rendelete alapján az önkormányzati ösztöndíjpályázatra a költségvetésben biztosított 

400.000,- Ft összegen túl további 600.000,- Ft összeget biztosít a 3.2. melléklet 

1.1.4.1.1. sora terhére. 

 

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

módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselő-testület szeptember 

havi ülése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás eredményének elfogadására, 

lezárására (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai 

központ környezete – CTP II. ütem) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ezt az anyagot felterjesztjük az állami főépítészhez, ő adja ki a 

végső szakmai véleményt, amely ismeretében újra a Képviselő-testület elé fog kerülni a téma.  

 

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

 

130/2022. (VI.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzat 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 

42.§-ban foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 
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1. A Képviselő-testület megismerte, tudomásul vette és elfogadja Vecsés Város 

Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával 

kapcsolatos eljárás (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark 

logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) partnerségi egyeztetésének 

eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. 

 

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

megjelölt eljárásra vonatkozóan lezárult partnerségi egyeztetés eredményének a 

partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételéről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai 

véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. 

 

Határidő: e döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 felülvizsgálatára és a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2022-2027 elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Dr. Szarvas Tibor intézményvezető 

  Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető 

  Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

 

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 és a Szociálpolitikai 

Kerekasztal megtárgyalta az előterjesztést és mindkettő 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: a nemzetiségi önkormányzatok később fogják tárgyalni. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

131/2022. (VI.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2022-2027) és hatályon kívül 

helyezi a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2018-2023). 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban (2022-2027) megfogalmazott feladatok határidőben 

történő teljesítéséről. 

 

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

Programot (2022-2027) írja alá és a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Monori Tankerületi Központot, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóságot, valamint az együttműködést vállaló szervezeteket, 

intézményeket. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: 2022. június 30.; 

feladatok teljesítésre: HEP-ben foglaltak szerint 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői megbízásának véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sárdi Krisztina Anna pályázó 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István képviselő, Kulturális Bizottsági tag: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökhelyettese: a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag támogatta, hogy Sárdi 

Krisztina Anna legyen továbbra is megbízva a Grassalkovich iskola intézményvezetői 

feladataival. Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok. 

 

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

 

132/2022. (VI.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Város 

Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 

megkötött Működtetési jog átadásáról szóló megállapodás IV/2. pontja alapján 

véleményezte Sárdi Krisztina Annának a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 

Kétnyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatát, amely 

alapján támogatja Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 33/2022. 

(V.30.) számú határozatában foglalt döntését, melyben Sárdi Krisztina Annát bízta 

meg az Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázó és az intézmény fenntartójának értesítéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a Pályázó és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzat biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Kulturális Bizottsági tag: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

133/2022. (VI.21.) határozat 

 

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

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2022. (V.26.) 

önkormányzati rendelet 16. sz. melléklet I/6.9. Egyéb támogatás sora terhére 

500.000,- Ft összeget biztosít a Cegi-Trade Kft. részére a Vecsési Moto-Rock Fesztivál 

lebonyolítási költségeire.  

 

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

részére a támogatási összegek biztosítására kizárólag támogatási megállapodás 

alapján kerülhet sor, melyeket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 15 napon belül; 
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a költségvetési rendelet módosítására: 2022. I. félévi 

rendeletmódosítás 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2022/2023. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Kulturális Bizottsági tag: a Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az NNÖK később fogja tárgyalni. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

134/2022. (VI.21.) határozat 

 

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

2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az önkormányzati 

fenntartású óvodák minden csoportjánál - szükség esetén - a maximális létszámtól 

való eltérést a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan. 

 

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

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Szavas Tibor igazgató 

 

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

 

135/2022. (VI.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők bölcsőde 

2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

 

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 az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Káldy Györgyné Semmelweis Bölcsőde vezetője: ezúton szeretnék minden képviselőt 

meghívni a június 25-én, szombaton 9-13 óra között a Tipegők bölcsődében megrendezésre 

kerülő gyereknapunkra, ahol lehetőségünk lesz bemutatni, hogy milyen munka folyik 

intézményünkben. 

 

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

 

136/2022. (VI.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde és a 

Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

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

intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

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

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos a Közalapítvány elnöke 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

137/2022. (VI.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

138/2022. (VI.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Bizottság 

2021. évi beszámolóját elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: szeretném megkérdezni, hogy az Üllői úti nagysorompó melletti terület 

kihez tartozik? Rendszeresen el van hanyagolva az a terület, a gaz olyan magasságra nő, amely 
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a kilátást korlátozza, ezáltal balesetveszélyes. Most éppen lenyírták a növényzetet, de ott 

folyamatos ez a probléma. 

 

Geiger Gizella vagyongazdálkodási osztályvezető: a terület a XVIII. kerülethez tartozik, 

rendszeresen szoktuk jelezni a problémát, olyankor lenyírják a növényzetet.  

 

Oláh László képviselő: szeretném még megkérdezni, hogy az energiaárak emelkedése az 

önkormányzatot és intézményeit is érinti, vagy mi a lakossági kedvezménnyel kapjuk az áramot 

és a gázt? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: eddig kedvezményesebben kaptuk, mint a közületek, ugyan nem 

annyira, mint a lakosság, viszont ez júliustól változni fog és mi is az emelt energiaárakat kell, 

hogy fizessük. A Polgármesteri Hivatal épülete, valamint jónéhány intézményünk már 

rendelkezik napelemekkel, így ezek gazdaságosak, de sajnos van még jó pár intézményünk, 

akiket jelentősen sújt majd ez az áremelkedés. 

 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Vecsési Polgármesteri Hivatalban június 27-től, július 1-ig 

igazgatási szünet lesz. 

 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: munkaterv szerint július 20-án lesznek a bizottsági ülések, július 

21-én pedig 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: 

 

 

Vighné Bárány Tímea 


