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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 19/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. július 16-án (szerda)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Oláh László, Saska Istvánné képviselők, Tábori Ferenc 
alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 10 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Toldy F. utca, Major utca, János utca, Bajcsy Zs. utca, Nyárfa utcában, 
illetve a köztemetőben végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni burkolat helyreállításra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 

118/2014. (VII.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Toldy F. utca, Major utca, János utca, Bajcsy Zs. utca, Nyárfa utcában, 
illetve a köztemetőben végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni burkolat helyreállításra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Toldy F. utca, Major utca, János utca, Bajcsy Zs. utca, Nyárfa utcában, 
illetve a köztemetőben végzendő közmű rekonstrukciós munkák utáni burkolat helyreállításra 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: öt utca burkolatjavítási munkálatait, illetve a ravatalozó építése 
során a bevezető út egy részének felbontási munkálatait szeretnénk elvégezni. Tájékoztattuk a 
DPMV Zrt.-t ezen munkák elvégzéséről, és kértük, hogy amennyiben szükséges ezen 
útszakaszokon az üzemeltetésében lévő vezetékek és szerelvényeinek felújítása-cseréje, azt 
ütemezze be a burkolat javítások megkezdése elé. A közmű szolgáltató jelezte, hogy a fenti 
útszakaszokon szükségesek a közművek rekonstrukciós munkálatai, melyet a teljes szakaszon 
el fognak végezni, nem csak a burkolatjavítással érintett részeken, ezért szükség lesz az 
utcaszakaszokon a teljes burkolt felület helyreállítására.  
 
Oláh László képviselő: az út felújítási munkálatait a DPMV Zrt. végzi el? 
 
Szlahó Csaba polgármester: kiadja alvállalkozónak. 
 
Mivel több kérdés nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

119/2014. (VII.16.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy járul hozzá a Vecsés, 

Toldy F. utca (Erzsébet tér – Zrínyi u.), Major utca, János utca (Károly u. – Lajos 
u.), Bajcsy Zs. utca (Telepi u. – Hunyadi u.), Nyárfa utcában, valamint a 
köztemetőben a DPMV Zrt. általi rekonstrukciós beavatkozások elvégzéséhez, hogy 
a munkálatok befejezését követő 30 napon belül az üzemeltetőnek saját költségén a 
burkolatot teljes felületen helyre kell állítania. 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal; 
   az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 
 
Felelős:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Kun Csabáné 


