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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 19/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2022. július 21-én (csütörtökön) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Kalasovszky Bernadett, 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: 

Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy László Oktatási Intézmények Központi 

Konyhája intézményvezető, Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ intézményvezető, 

Saska Istvánné, Hanek Gábor, Pável Béla szakértők, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési 

Járási Hivatal vezetője, Varga Norbert Vecsési Tájékoztató főszerkesztő, Szappanos Krisztina 

és Kortye Vilmos sajtósok 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, intézményvezetőket, járási hivatal 

vezető asszonyt, szakértő urakat, a kollégákat, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét és a sajtó 

képviselőit. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen 

van, így a Képviselő-testület határozatképes, Czibolya Zoltán és Alattyányi István képviselő 

urak jelezték, hogy nem tudnak 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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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4. napirendi pont: 

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 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6168/20, 6168/21 hrsz-ú ingatlanokon és a 6168/20 hrsz-ú ingatlanon 

megvalósult játszótér és parkosított terület térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 3. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a TOP PLUSZ-1.3.1-21 számú Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására 

kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Nagytarcsa Infrastruktúra Fejlesztő Kft. „Vecsés” névhasználat engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2021. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia” 

előkészítéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 
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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 

eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

143/2022. (VII.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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

Nagy László intézményvezető 

 

4. napirendi pont: 

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 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6168/20, 6168/21 hrsz-ú ingatlanokon és a 6168/20 hrsz-ú ingatlanon 

megvalósult játszótér és parkosított terület térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 3. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a TOP PLUSZ-1.3.1-21 számú Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására 

kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István VVFT Kft. ügyvezető 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Nagytarcsa Infrastruktúra Fejlesztő Kft. „Vecsés” névhasználat engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2021. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Takácsné Pelyvás Gyöngyi elnök 

 

13. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia” 

előkészítéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 

 

15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 

17. napirendi pont: 

Javaslat az „Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az ”Új bölcsőde építése Vecsésen VEKOP-6.1.1-21” tárgyú 

közbeszerzési ajánlati felhívásra 7 cég adott ajánlatot. Ezek értékelése folyamatban van és 

párhuzamosan a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályára is eljuttattuk az 

anyagokat jóváhagyásra. A Képviselő-testület rendkívüli ülésen tud majd az eljárás 

eredményéről dönteni. A ”Külterületi összekötő út építése Vecsésen” nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi dokumentációját közzétettük. Idáig 7 cég nézte meg a felhívást és tegnap 

volt helyszíni bejárás, ahol 4 cég jelent meg. Az első forduló ajánlattételi határideje 2022. 

augusztus 01., várjuk az ajánlatokat. Vághy Kálmán utca útépítése a Széchenyi utca és a Báró 

Sina Simon utca között megtörtént. Június 22-én online egyeztetést folytattunk a Nemzeti 

Közlekedési Központtal a gyorsforgalmi út felújításával kapcsolatban. A Budapesti Fejlesztési 

Központ megbízásából a Mobilissimus Kft. és Értékterv Kft. konzorciuma készíti a „Budapesti 

agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégiát”. Ennek érdekében az érintett 

önkormányzatokkal (Vecsés, Kóka, Sülysáp, Mende, Úri, Gomba, Monor, Péteri, Gyömrő, 

Maglód, Ecser, Üllő, Gyál, Felsőpakony, Alsónémedi, Ócsa, Csévharaszt, Vasad) tartottak 

egyeztetést június 23-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Június 24-én került 

megrendezésre a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál a Semmelweis napi ünnepségre, ahol 

átadásra kerültek a szakági kitüntetések. Minden idők legnagyobb és legtöbb szolgáltatást 

nyújtó lakossági zajvédelmi programját indítja el szeptemberben a Budapest Airport. Július 5-

én az erről szóló sajtótájékoztatón vettem részt. Július 6-án a MÁV sajtótájékoztatóján vettem 

részt a kertekaljai vasúti átjárónál, mivel Magyarországon egyedülálló vasútépítő nagygép 

dolgozik Vecsésnél. A sajtótájékoztatót Dr. Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató tartotta és részt 

vett rajta Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr is. Július 6-án ülésezett a 

Forgalomtechnikai Munkacsoport. Július 9-10-én a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

szervezésében megrendezésre került a X. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

144/2022. (VII.21.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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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. 

 

 

145/2022. (VII.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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

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

11/2018. (VIII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Káldy Györgyné intézményvezető 

             Pereginé Vodila Terézia intézményvezető 

             Nagy László intézményvezető 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Lehetőségünk van normát 

emelni és szükséges is. 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.  

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: Alattyányi István elnök úr távollétében a bizottsági 

ülésen én voltam a levezető elnök. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

15/2022. (VII.25.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII.25.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 
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díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 11/2018. (VIII. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Többször volt már a 

testület előtt az anyag, most van a partnerségi egyeztetési eljárás eredményének elfogadása.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a partnerségi egyeztetés során érkezett egy javaslat, hogy a 

Faluban a nagy telkeknél a magánutak önálló helyrajzi számra való kijelölése szűnjön meg. A 

nagy telkeket ne tudják kis telkekre felosztani ingatlanépítésre kihasználva.  

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

146/2022. (VII.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 

(továbbiakban: Trk.) 38-39.§-ban foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megismerte, tudomásul vette és elfogadja Vecsés Város 

hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával 

kapcsolatos teljes eljárás (Achim András utca 17. sz., Airport Hotel és a mögötte 

lévő terület, 031/36 hrsz., 6125 hrsz és 6126 hrsz.) véleményezési szakasza 

partnerségi egyeztetésének eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet és a 

jegyzőkönyvhöz csatolt, beérkezett észrevételben foglaltakat figyelembe veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett 

észrevétel alapján a magánutakra vonatkozó szabályozás módosításához szükséges 

intézkedésekről, a véleményezési dokumentáció kiegészítéséről. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Vecsés Város 

hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával 

kapcsolatos teljes eljárás (Achim András utca 17. sz., Airport Hotel és a mögötte 

lévő terület, 031/36 hrsz., 6125 hrsz és 6126 hrsz.) véleményezési szakaszában 

lezárult partnerségi egyeztetés eredményének a partnerségi egyeztetés 

szabályainak megfelelő közzétételéről. 

 

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

véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel és ahhoz csatolt kiegészített 

dokumentációval. 

 

Határidő: közzétételre: e döntést követő 3 napon belül; 

a végső véleményezési szakasz kezdeményezésére: a beérkezett észrevételek 

alapján a Tervező által kiegészített, összeállított dokumentáció 

kézhezvételét követő 3 napon belül. 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6168/20, 6168/21 hrsz-ú ingatlanokon és a 6168/20 hrsz-ú ingatlanon 

megvalósult játszótér és parkosított terület térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

147/2022. (VII.21.) határozat 

 

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

AIRON-IMMO Kft. felajánlását a 6168/20 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 811 m2 nagyságú, közkert (Zkk) övezeti besorolású, 25 millió Ft + 

ÁFA könyv szerinti értékű ingatlant térítésmentesen Vecsés Város 

Önkormányzatának tulajdonába adja és az Önkormányzat, mint vagyonátvevő 

ellenérték nélkül térítésmentesen átveszi. 

 

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

AIRON-IMMO Kft. felajánlását a 6168/21 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 811 m2 nagyságú, közkert (Zkk) övezeti besorolású, 25 millió Ft + 

ÁFA könyv szerinti értékű ingatlant térítésmentesen Vecsés Város 
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Önkormányzatának tulajdonába adja és az Önkormányzat, mint vagyonátvevő 

ellenérték nélkül térítésmentesen átveszi. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 6168/20 hrsz-ú és a 6168/21 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes 

átruházására vonatkozó megállapodás megkötésére.  

 

Határidő: azonnal;  

a térítésmentes átvételhez szükséges megállapodás megkötésére: a 

döntést követő 30 napon belül. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

148/2022. (VII.21.) határozat 

 

 

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

AIRON-IMMO Kft. felajánlását a 6168/20 hrsz-ú ingatlanon megvalósult játszótér és 

fitneszpark 19.181.000 Ft + ÁFA könyv szerinti értékű beruházást térítésmentesen 

Vecsés Város Önkormányzatának tulajdonába adja és az Önkormányzat, mint 

vagyonátvevő ellenérték nélkül térítésmentesen átveszi. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a 6168/20 hrsz-ú ingatlanon megvalósult játszótér és fitneszpark térítésmentes 

átruházására vonatkozó megállapodás megkötésére.  

 

Határidő: azonnal;  

a térítésmentes átvételhez szükséges megállapodás megkötésére: a 

döntést követő 30 napon belül. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 3. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A pályázat elbírálására 

bizottságot hozunk létre, tagjainak három személyt javaslunk, dr. Szarvas Tibor, dr. Essek 
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Ferenc és dr. Lugosi Mária személyében. 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.  

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

149/2022. (VII.21.) határozat 

 

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

felhívást tesz közzé a Vecsés, 3. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás 

jogszabályban előírt fórumokon történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázati kiírás megjelentetésére: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

150/2022. (VII.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 3. 

számú gyermekorvosi praxis betöltésére benyújtott pályázatok szakmai értékelésére 

háromtagú, ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

• dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgatója 

• dr. Essek Ferenc gyermekorvos 

• dr. Lugosi Mária képviselő  

 

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

bizottsági tagok értesítéséről.  

 

Határidő: azonnal; 
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a tagok értesítésére: a pályázati határidő lejártát követő 3 napon 

belül 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a TOP PLUSZ-1.3.1-21 számú Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására 

kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István VVFT Kft. 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.  

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője: a pályázat 

benyújtásához szükséges volt a testület által elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, 

a TOP Városfejlesztési Program és a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ez azért is fontos, mert 

most kerül a Területfejlesztési Minisztériumhoz szakmai véleményezésre. Amikor a pályázat 

sikeres lesz és reméljük, hogy az lesz, és ezeket a programokat jóváhagyják, akkor jogosult lesz 

a város arra, ami a tavalyi kormányrendeletben megjelent 4,5 milliárd forint felhasználására 

pályázzon az ott lévő célokra. Olyan terveket tudunk megcsináltatni, ami az említett 

pályázatokhoz szükséges lesz, és ezeket a forrásokat az állam fogja biztosítani, tehát nem kell 

önkormányzati rész hozzá. Vissza is fogjuk kapni azokat a pénzeket, amiket az eddigi tervekre 

ráfordítottunk. 

 

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

 
 

151/2022. (VII.21.) határozat 

 

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

nyújt be a TOP PLUSZ- 1.3.1-21 számú, Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása című felhívás keretében.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 57 454 988 Ft, 100%-os támogatási intenzitás 

mellett. 

 

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

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: folyamatosan 
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Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat intézményi létszámfejlesztésére 

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 határozati javaslat elfogadását. 

 

 

152/2022. (VII.21.) határozat 

 

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

Bölcsőde részére 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámot biztosít 2022. szeptember 1-jétől 

feladatainak ellátására, így az engedélyezett létszám 39 fő. Az intézmény 

bérmegtakarításából biztosítja a 2022 évre jutó 1 300 e Ft bérköltségre és járulékaira a 

fedezetet. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

                polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Sport Bizottság ülését elnök úr távollétében szintén 

én vezettem. A Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek, A Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és azzal a 
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módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a Vecsés Települési Polgárőr 

Egyesületnek a 3,5 millió forint helyett 5 millió forint legyen a támogatási összeg. 

 

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

javasolt módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

153/2022. (VII.21.) határozat 

 

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

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

rendelet 3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 15.000.000,- 

Ft összeget biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére, melyből 8.429.000,- Ft 

működési kiadásra, 6.571.000,- Ft fejlesztésre fordítható. 

 

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

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

rendelet 3.2. sz. melléklet 1.1.4.1.1. Általános tartalék előirányzat terhére 5.000.000,- 

Ft összeget biztosít a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület részére, 2022. IV. negyedévi 

működésük költségeire, szállás és üzemanyagköltségre, motorkerékpár vásárlására. 

 

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

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

rendelet 4. sz. melléklet I/1.1. sora terhére 3.000.000,- Ft összeget biztosít a Vecsési 

Sportegyesület részére működésük fedezésére.  

 

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

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

rendelet 4. sz. melléklet I/1.1. sora terhére 5.000.000,- Ft összeget biztosít a VSE 

Kézilabda Szakosztálya részére működésük fedezésére, utánpótlás csapataik 

versenyeztetésére és az utánpótlás-nevelési munkához szükséges TAO pályázat 

önrészére. 

 

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

Települési Polgárőr Egyesület, a Vecsési Sportegyesület és a VSE Kézilabda 

Szakosztálya részére a támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor, melyeket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell 

megkötni. 

 

6. 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; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2022. III. negyedévi 

rendeletmódosítás 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Nagytarcsa Infrastruktúra Fejlesztő Kft. „Vecsés” névhasználat engedélyezésére 

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.  

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadását. 

 

 

154/2022. (VII.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a Nagytarcsa Infrastruktúra Fejlesztő Kft. cégnevének változtatásával a cég a 

cégbíróságon bejegyeztesse a RaktárAd Vecsés Kft. elnevezést. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra: 2022. július 22. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2021. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 



15 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szappanos Krisztina sajtós: köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, valóban 

nagyon gördülékeny a közös munka, visszajelzések szerint hatékony a lakosság tájékoztatása.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 
 

155/2022. (VII.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2021. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 

12. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Takácsné Pelyvás Gyöngyi elnök 
 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Sport Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta az 

beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

156/2022. (VII.21.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Sportjáért Közalapítvány 

2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 

 

13. napirendi pont: 

Tájékoztatás a „Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia” 

előkészítéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a tájékoztató írásos, kiküldésre került. Két tervünk is van, ajánlat 

szerint 12 millió forint + ÁFA a külső és belső kerékpárhálózati fejlesztési terv. Jó lenne 

pályázatból megvalósítani. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 

állásfoglalását. 

 

Kovács Márton Gazdasági Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 

 

 

157/2022. (VII.21.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia előkészítéséről szóló 

tájékoztatást. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a TOP Plusz program keretében gondoskodjon Vecsés Város belterületét 

érintő kerékpáros hálózati koncepció elkészíttetéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

ill. folyamatos 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: kérdésem, hogy a szóróparcella létesítésével kapcsolatosan történt-e 

előrelépés?  

 

Szlahó Csaba polgármester: az Üzemeltetési Osztály továbbította a javaslatot. Meg fogjuk 

kérdezni. 

 

Oláh László képviselő: van-e mód arra, hogy a Lőrinci-Széchenyi és Lincoln úton lévő cégeket 

pontosabban kitáblázzuk, mert a kamionosok nem találják meg. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ha a GPS arra viszi, azzal nem tudunk érdemben mit tenni. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: sokszor koordináták alapján mennek a kamionosok, nem 

házszám alapján. 
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15. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az augusztus 20-i ünnepségre szóló meghívó hamarosan 

kiküldésre kerül. A Polgármesteri Hivatal augusztus 8-12-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. 

 

16. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: munkaterv szerint augusztusban szünetet tart a Képviselő-

testület, de mivel két közbeszerzési eljárás is folyamatban van rendkívüli ülést kell majd 

összehívni augusztus elejére. 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

  Szlahó Csaba             Mohainé Jakab Anikó 

  polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Hrozik Tímea 


