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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 12/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. május 29-én (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott üléséről 

 
 
 
Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Alattyányi István, Dr. Gerencsér Balázs, Oláh László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Szabó 
Attila, Szlahó Csaba polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Hanek 
Gábor szakértő, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetője, Tóth Erika Pénzügyi 
Osztály vezetője, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Mikó Katalin C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Bugyi Sándorné VETÜSZ Kft. könyvelője, Szmodics 
Róbert Monori Rendőrkapitányság vezetője, Pallaga Norbert Vecsési Rendőrőrs parancsnoka, 
Dudás Lajos DPMV Zrt. kontrolling részlegének vezetője, Dr. Sibalin Milán István fogorvos-
jelölt 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 
elfogadását. 
 

76/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést leveszi napirendjéről: 
 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: nyílt ülésen történő tárgyalás helyett zárt ülésre javaslom az 
alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Vecsés Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 

77/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
előterjesztést nyílt ülésen való megtárgyalás helyett zárt ülésre átteszi: 
 
Javaslat a Vecsés Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a 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: 
Beszámoló a Rendőrség 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gastro Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján Közreműködési Megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2014/2015. nevelési évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
támogatására a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója Vecsés” 
rendezvény költségeire 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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17. napirendi pont: 
Kérdés 
 
18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
20. napirendi pont: 
Javaslat dr. Sibalin Milán István fogorvos-jelölttel területi ellátási kötelezettséggel járó 
megbízási szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

78/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Rendőrség 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Szmodics Róbert r. alezredes, kapitányságvezető 
  Pallaga Norbert r. százados, őrsparancsnok 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: dr. Tasnádi Márta Éva C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
 
5. napirendi pont: 
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Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Elekes Mária belső ellenőr 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Csurgó János kuratóriumi elnök 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Csurgó János közalapítvány elnöke 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Tuba Zoltán ügyvezető igazgató 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Sárosi István elnök-vezérigazgató, DPMV Zrt. 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Harazin István ügyvezető igazgató 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gastro Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Hanek Gábor ügyvezető igazgató 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján Közreműködési Megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2014/2015. nevelési évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
támogatására a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója Vecsés” 
rendezvény költségeire 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Kérdés 
 
18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
20. napirendi pont: 
Javaslat dr. Sibalin Milán István fogorvos-jelölttel területi ellátási kötelezettséggel járó 
megbízási szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: dr. Sibalin Milán István 

dr. Szarvas Tibor ig. főorvos, Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Pelyvás Gyöngyi kuratóriumi elnök 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Halmi Telepi Iskola közbeszerzési eljárása újabb állomásához 
érkezett, május 28-án, szerdán a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok borítékbontása megtörtént. 
Az ajánlatok értékelése után tisztázó kérdések következnek. Remélem, hamarosan a 
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Képviselő-testület elé kerülhetnek az ajánlatok és kiválaszthatjuk a nyertes kivitelezőt. Ez 
annál is inkább szükséges lenne, mert a nyári szünidőben szeretnénk a munkálatok végére 
érni. Városszerte megindultak a beruházások, építkezések. A lakótelepi játszótér jelentősen 
megszépült, új játszóeszközök és fittness gépek kerültek kihelyezésre. Ezen felül az üzletsor 
mögötti és előtti járdát is újjáépítettük. A garázssor mögött kijelölésre került az ügyességi 
pálya helye, melynek kialakítását hamarosan megkezdi a kivitelező. A következő hónap 
közepéig új padok kitelepítésére is sor kerül. Az FGSZ Zrt. munkatársai és Fehér János 
vezérigazgató is jelen volt május 23-án a játszótér ünnepélyes átadásán. A Wass Albert utcai 
szabadidőpark gumiburkolatai is elkészültek, valamint a pályák vonalazására is sor került. A 
játszótér műfüvezése van hátra. A mentőpontot készre jelentettük az OMSZ felé, a tegnapi 
napon, május 28-án a garázs is megérkezett. A 4602. jelű út felújítása ütemterv szerint halad, 
és ugyanezt mondhatjuk el a ravatalozó kiviteli munkáiról is. Április 29-én a  GeoSEE 
európai geotermikus projekt keretében Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata nemzetközi geotermikus konferenciát szervezett, melyet dr. Práczki Péter 
hozott Vecsésre, és melyen több energetikai szakértő mellett dr. Burkhard Sanner az Európai 
Geotermikus Energia Tanács elnöke is részt vett. Május 12-én került sor a közvélemény-
kutatás eredményeinek ismertetésére, melyet a Bellresearch munkatársai tartottak. Ezután a 
középtávú gazdaságfejlesztési stratégia tárgyalására került sor, ahol a Gazdasági és a 
Pénzügyi Bizottság tagjai tehették meg az elkészült anyagra vonatkozó észrevételeiket. Az 
országgyűlési választás lebonyolításának pénzügyi ellenőrzése is megtörtént, mindent rendben 
találtak. Május 15-én lezajlott a honismereti vetélkedő. Május 22-én DPMV Zrt. közgyűlésén 
voltam, ahol a társaság eredményeiről, helyzetéről, jövőjéről esett szó. Jelenleg 20 település a 
tagja a Zrt-nek. A pénzügyi és a vízügyi szakemberek annak ellenére bizakodóak, hogy 
veszteséggel zárt a cég, bőven vannak gazdasági tartalékok a cégnél.   
 
Pável Béla alpolgármester: május 25-én, vasárnap a Tájházban átadásra került a felújított 
borospince. A pince egy részén múzeumot szeretne az Német Nemzetiségi Önkormányzat 
kialakítani, ennek érdekében várják az olyan eszközök felajánlását, mint például szőlőprés, 
töltike stb. 
A mai napon lesz a Járási Agrárkamara bizottságának a megválasztása.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

79/2014. (V.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
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80/2014. (V.29.) határozat 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Rendőrség 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Szmodics Róbert r. alezredes, kapitányságvezető 
  Pallaga Norbert r. százados, őrsparancsnok 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy dr. Lugosi Mária és Czibolya Zoltán bizottsági elnökök távollétében 
Alattyányi István képviselő úr fogja ismertetni az Oktatási Bizottság és a Sport Bizottság 
álláspontját.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen elhangzott 
egy kérdés, melyre várjuk Szmodics Róber kapitányságvezető úr válaszát. A kérdés az volt, 
hogy az átszervezés hogyan érinti a Vecsési Rendőrőrsöt állományilag, illetve műszaki, 
technikai szempontból. 
 
Szmodics Róbert Monori Rendőrkapitányság vezetője: nyilván valamilyen szinten érintette a 
Vecsési Rendőrőrs létszámhelyzetét az Üllői Rendőrőrs létrehozása, hiszen a Vecsési 
Rendőrőrs állományában teljesített szolgálatot a kettő körzeti megbízott, gyakorlatilag az 
állománytábla módosítás következtében egy az egyben mind státuszilag, mind pedig 
bérfedezettel és a személyekben is átemelésre került. Ennek hatását még nem tudjuk 
prognosztizálni, úgy gondolom a település közbiztonsága semmilyen szinten nem fog csorbát 
szenvedni.  Korai lenne még azt mondani, hogy a rendőrőrsnek a jelenlegi létszáma, nem 
elégséges a településnek az ellátására. Figyelembe kell venni, hogy a 6 osztály jogállású 
rendőrőrsünk közül kettő az, amely egy-egy település teljes közbiztonságáért felel. További 
négynek 2-3-4 településsel kell rendelkeznie, közbiztonságát ellátnia. Adott esetben ez így 
van a kapitányságnál is, hiszen Gombát, Bényét, Kávát és Monorierdőt a kapitányság 
állományából rendezzük. Gyakorlatilag azon túl, hogy az őrsök munkáját jelentős mértékben 
megkönnyíti, ellátja az igazgatás rendészeti feladatokat, a hivatali tevékenységet, 
adminisztrációt, iktatást. Úgy gondolom, hogy a vecsési közbiztonság biztos kezekben van az 
őrsparancsnok úr irányításával vezetett Rendőrőrsön. Jövő ilyenkor, következő évben tudjuk 
azt megmondani, statisztikailag alátámasztva, hogy szükséges-e, szükséges lehet-e a 
humánpolitikai beavatkozás. Én azt gondolom, hogy a közbiztonsági helyzet javulást fog 
mutatni, hiszen az őrsnek csak Vecsést kell majd ellátnia.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ott voltam az Üllői Őrsparancsnokság átadóján, örülünk 
természetesen ennek mindnyájan. Az üllői állomány körülbelül 20 fő, kaptak két új 
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gépjárművet az Országos Rendőr-főkapitányságtól.  Üllő lakossága 11 ezer fő, Vecsésé 21 
ezer, ennek ellenére az állomány létszáma azonos. Ez a dolog nem okoz-e feszültséget, mivel 
ez kétszer annyi munkát jelent a vecsési rendőröknek? Ha már ez így alakult, szeretnénk, ha 
valamilyen előrelépés történne, illetve a gépkocsik vonatkozásában is. A körzeti megbízott 
kérdése se rendezett, beszéljünk a Market Centrál illetékeseivel, kell a konténer irodának? A 
másik, hogy mi igyekszünk támogatni a Rendőrőrsöt, ahol tudjuk, mind az épület állapotának 
karbantartásához, mind pedig a gépjárművek üzemanyagköltségeihez hozzájárulunk. Ha mi 
áldozunk erre, akkor szeretnénk visszakapni belőle valamit. Kell-e nekünk esetleg levelet 
megfogalmazni abban az ügyben, hogy az állomány úgy alakuljon, hogy megfelelő legyen az 
ellátás? Lehet, hogy egy év múlva késő lenne.  Arról is tárgyalnunk kell, hogy az őrs 
épületének állapotát fejlesszük, egyeztetnünk kell abban, hogy mi az, amit az Önkormányzat 
tehet, mi az, amit a megyének kellene.   
 
Szabó Attila képviselő: összefoglalva polgármester úr mondanivalóját, kellene még 10 ember 
Vecsésre.  
 
Szmodics Róbert Monori Rendőrkapitányság vezetője: az Üllői Rendőrőrs átadóján megjelent 
egy x létszám, ami nem azt jelenti, hogy ők annyian ott vannak, a tényleges létszám 14 fő. 
Figyelembe kell venni azokat a munkákat, kötelezettségeket, mint például a gyesesek, tartós 
távollévők, betegállományban lévők, ezek mind foglalják a helyeket. A kapitányság 
összlétszáma, ha csak Monort nézem, kisebb, mint a 6 rendőrőrsé. A felújítás vonatkozásában, 
amiről már beszéltünk a polgármester úrral, rajtunk keresztül mehet, de az ORFK 
költségvetéséből történik a felújítási alap, tehát sem a Kapitányság sem a megye nem tud 
ehhez hozzátenni. Engedélyeztetési jogköre sincs még a Pest megyei főkapitánynak sem erre, 
kizárólag az Országos Rendőrfőkapitány úrnak a gazdasági helyettese adhat ki ilyen 
engedélyt. Beszéltem a gazdasági igazgatónkkal, amennyiben elkészül az itteni terv, 
őrsparancsnok úr hozzám beküldi, támogatói javaslattal fog felkerülni az Országos Rendőr-
főkapitányságra. Ezt követően meg lehet fogalmazni igényeket a létszámfejlesztéssel 
kapcsolatban, amit szakmailag, mint ahogy Üllőnél is ki tudtam adni, a Gyömrői Rendőrőrs 
felújításánál is ki tudtam adni, szakmai támogatást a város meg fogja kapni a 
létszámfejlesztésre. Mivel sem bér, sem az állománytábla felett nem a kapitányságvezető és 
nem is a megyei rendőrfőkapitány, de nem is az országos rendőr-főkapitányság dönt, 
kizárólag a belügyminiszter hatásköre, ezért nyilvánvalóan a hozzá felterjesztett igények 
alapján, illetve jelentés és egy szakmai támogatási javaslat alapján fog megszületni ott a 
döntés.  
 
Szlahó Csaba polgármester: értjük, hogy ez nem a Monori Kapitányság hatásköre, kerete 
sincs rá, csak szeretnénk, hogy ha már próbálunk tényleg partnerek lenni a rendőrséggel, és 
sokat áldoz a város erre a dologra, akkor elvárnánk, hogy ők is segítsenek nekünk.  
 
Szmodics Róbert Monori Rendőrkapitányság vezetője: mire az Üllői Rendőrőrs átfutott 
szakmailag az negyed év volt, papíron ki tudom mutatni azt a küzdelmet, amit én a 
rendőrőrsért vívtam. Szó sem volt eredetileg arról, hogy létszámot építenek le, végül így 
döntöttek, ez ellen nem nagyon tudunk tiltakozni, tudomásul kellett venni. Az altábornagy úr 
olyan döntést hozott, hogy két járművet ad, ezt nem tudtuk előre, egyet szokott minden 
újonnan települt rendőrőrsnek adni, Üllő vonatkozásában miért ezt a döntést hozta, arra nem 
tudunk választ adni. A körzeti megbízottnál is másfél éves munkánk volt, a táblamódosítás 
keretén belül átment a vecsési körzeti megbízott, meg lehet kezdeni a Market Centralnál a 
munkát. Igény lenne és szakmailag indokolt is, hogy több körzeti megbízott is legyen, azt 
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javasolnám, amit az előbbiekben is mondtam, ha megtörténik a szükséges okmányok 
benyújtása, akkor utána fel fogjuk terjeszteni az igényt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

81/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Rendőrőrs 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2014. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: dr. Tasnádi Márta Éva C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
 
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. A bizottság nevében köszönjük a hivatal 
munkáját. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: óvatosan kalkuláltuk a beruházásokat, ennek ellenére 400 milliós 
beruházási tétel van a költségvetésünkben. Összességében nézve ez az év könnyebben alakult, 
mint ahogy a tavalyi változások alapján prognosztizálni lehetett. Megkaptuk a könyvvizsgáló 
jelentését. Kérdezem a cég képviseletében megjelent könyvvizsgálót, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni. 
 
Mikó Katalin C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.: a könyvvizsgáló véleménye szerint az 
önkormányzat zárszámadásról szóló rendelettervezete a jogszabályi előírásoknak megfelel, és 
rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.   
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönöm szépen mindazok munkáját, akik a zárszámadás 
összeállításában részt vettek. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

5/2014. (V.30.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról. 
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(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Elekes Mária belső ellenőr 
 
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. 
 
 

82/2014. (V.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
2013. évi belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívottak: Csurgó János kuratóriumi elnök 
 
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. 
 
 
 

83/2014. (V.29.) határozat 
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1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 

Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány egységes szerkezetű Alapító 
Okiratát – jelen határozat mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal – 2014. 
május 29-én kezdődő hatállyal elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ügyvéd bevonásával 

gondoskodjon az Alapító Okiratban történt változások bírósági bejegyeztetéséről. 
 

Határidő: azonnal; 
 az ügyvéd értesítésére: a döntés napján 

az Alapító Okirat módosítására: a döntést követő 1 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Csurgó János közalapítvány elnöke 
 
 
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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

84/2014. (V.29.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott:  Tuba Zoltán ügyvezető igazgató 
 



13 
 

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. Végre pozitív eredményt 
láttunk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

85/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési 
Városgondnok Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 
 

106.839.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
  34.375.000,- Ft saját tőkével 

                    2.929.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel 
 

jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: azonnal,  

Tuba Zoltán ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Sárosi István elnök-vezérigazgató, DPMV Zrt. 
 
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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86/2014. (V.29.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolóját 
 

2.436.734.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
 821.347.709,- Ft saját tőkével 

                - 900.354.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel  
 
jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt korlátlan időre elhatárolja. 

 
Határidő: azonnal; 

Sárosi István elnök-vezérigazgató értesítésére: a döntést követő 3 napon 
belül 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Harazin István ügyvezető igazgató 
 
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. Itt is örömmel tapasztaltuk a pozitív eredményt. 
 
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. 
 

87/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 
Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 
 

16.180.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
15.589.000,- Ft saját tőkével 
 5.865.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel 

 
jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
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Határidő: azonnal,  

Harazin István ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Gasztro Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Hanek Gábor ügyvezető igazgató 
 
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. 
 
Hanek Gábor Vecsési Gasztro Kft. ügyvezető igazgatója: az elmúlt egy évben egy ÁNTSZ és 
három NAV ellenőrzést kaptunk. Az ÁNTSZ nem talált semmit. Az első NAV ellenőrzést a 
Káposztafeszten kaptuk, 20 ezer forint büntetést kaptunk azért, mert rossz címre lett elküldve 
a kitelepülési engedély, a második helyszíni ellenőrzés volt, nem találtak semmit. A harmadik 
általános NAV ellenőrzés volt, amikor is bekértek minden számlát és 20 ezer forintra azért 
büntettek meg, mert 2 forintos eltérés volt egy számla kiadásánál, mert a gép rosszul 
kerekített. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

88/2014. (V.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsési Gasztro 
Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 
 

                                    7.039.000,- Ft mérleg-főösszeggel 
 5.949.000,- Ft saját tőkével 
 4.949.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel 

 
jóváhagyja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: azonnal,  

Hanek Gábor ügyvezető értesítésére: a döntést követő 3 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Református Egyházközséggel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján Közreműködési Megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

89/2014. (V.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. június 1-

jén kezdődő hatállyal a Vecsési Református Egyházközséggel a jelen határozat 
mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal, határozatlan időtartamra 
az Önkormányzat Közreműködési Megállapodást köt a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatainak 
ellátásában való közreműködésre. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett Közreműködési Megállapodást az 
Önkormányzat nevében és képviseletében a Vecsési Református Egyházközséggel 
kösse meg. 

 
Határidő: azonnal,  

a Közreműködési Megállapodás megkötésére: 2014. június 01. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat az Üllői út 667. Nonprofit Kft-vel – a Rózsa Magánóvoda fenntartójával – megkötött 
és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

90/2014. (V.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. június 

01. napján - a 135/2013. (V.28.) határozattal jóváhagyott - az Üllői Út 667. Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal határozatlan időtartamra megkötött, a 2014/2015. 
nevelési évre vonatkozóan felülvizsgált Közreműködési Megállapodást a határozat 
mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett Közreműködési Megállapodást az 
Önkormányzat nevében és képviseletében írja alá. 

 
Határidő: azonnal,  

a Közreműködési Megállapodás megkötésére: 2014. június 15. 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2014/2015. nevelési évre 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

91/2014. (V.29.) 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 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan. 
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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 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
támogatására a „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója Vecsés” 
rendezvény költségeire 
Előterjesztő: dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

92/2014. (V.29.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 
javaslata alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 
Alapítványt 100.000,- Ft, azaz százezer forint összeggel támogatja, a „Kerek a 
káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója Vecsés” rendezvény 
költségeire. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. „Oktatási 
Bizottság kerete” sor terhére biztosítja. 
 

3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

 
Határidő: azonnal; 

az Alapítvány elnökének értesítése a döntést követő 8 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
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16. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

93/2014. (V.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2013. évi ellátásáról szóló beszámolót. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról és értesítse a döntésről a 
Semmelweis Bölcsőde, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőit. 

 
Határidő: azonnal; 

tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 30 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Pável Béla alpolgármester: Fő út Epres felőli oldalán, a páratlan oldalon a közvilágítás nem 
működött. A Fő út 57. és 59. szám előtt a gallyak belelógtak a vezetékbe. Sikerült 
helyreállítani a közvilágítást? 
 
18. napirendi pont: 
Közérdekű bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Lóti-futi rendezvényünk nagy sikerrel lebonyolításra került. 
Rengeteg munkája van benne egyrészt a protokollos kolléganőinknek, másrészt a testnevelő 
tanároknak és segítőiknek. Rengetegen kilátogattak a rendezvényre.  
A Hungaricum Fesztivál keretén belül hétközben előadásokat tartottak, hétvégén pedig volt 
egy rendezvény a Kulturális Központban. 
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Pável Béla alpolgármester: érdekességként elmondanám, hogy a Lóti-futin környező 
településekről és Budapestről is voltak versenyzők.  
Mindig arról beszélünk, hogy kellene figyelni arra, hogy ne ugyanakkor legyenek a 
rendezvények. Most is hétvégén 3-4 rendezvény volt ugyanabban az időpontban.  
 
19. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: munkaterv szerint haladunk tovább. 
 
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 
 
 
 


