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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 23/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. július 12-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Saska 

Istvánné, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert, Pável Béla szakértők, Geiger Gizella 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, szakértő urakat és a hivatali kollégákat. 

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

Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Magyar Kormány által támogatott kézilabda munkacsarnok beruházásának 

hozzájárulásához és az ehhez szükséges telek biztosítására vonatkozó Képviselő-testületi 

döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

181/2016. (VII.12.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Magyar Kormány által támogatott kézilabda munkacsarnok beruházásának 

hozzájárulásához és az ehhez szükséges telek biztosítására vonatkozó Képviselő-testületi 

döntés meghozatalára 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a Magyar Kormány által támogatott kézilabda munkacsarnok beruházásának 

hozzájárulásához és az ehhez szükséges telek biztosítására vonatkozó Képviselő-testületi 

döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Magyar Kézilabda Szövetség az országban 60 munkacsarnokot 

kíván építeni. Ezt már ősz óta tudjuk, terveztetjük. Úgy gondoltuk, hogy ennek a legjobb 

helyszíne iskola mellett lenne, egyedül a Halmi Telepi Általános Iskola mellett férne el. Egyik 

legnagyobb utánpótlás vagyunk Pest Megyében, ezért is gondoltak többek között ránk. 

Köszöntöm a most érkezett Járási Hivatal vezetőjét, dr. Fehér Edinát. 

150 ülőhelyes lelátóval rendelkezne a tervezett munkacsarnok, öltözővel. A műfüves pálya 

helyén tudnánk megvalósítani, ami amúgy is elhasználódott.  

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: mindenképpen fontosnak tartom támogatni a 

kezdeményezést. A műfüves pálya már valóban elhasználódott, de csak a kukába dobnunk 

nem szabad, ki kell találjuk, hol tudnánk máshol felhasználni, felállítani. 

 

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

 

 

182/2016. (VII.12.) határozat 

 

 

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

Halmy József tér 1. sz. alatti, 3432/2. helyrajzi számon nyilvántartott, Vecsési Halmi 

Telepi Általános Iskola helyszínét javasolja a Magyar Kézilabda Szövetség részére, 

kézilabda munkacsarnok építésének helyszínéül. Egyúttal kijelenti, hogy támogatja 

a kézilabda munkacsarnok beruházását. 

 

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

a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Magyar Kézilabda Szövetséget. 

 

Határidő: azonnal; 

a tájékoztatás megküldésére a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

polgármester                jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 


