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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 20/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. június 23-án (csütörtök)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Fazekas Krisztina Vecsés Városközpont-fejlesztő Nonprofit 

Kft., dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvos, Szabó Gyuláné 

Bálint Ágnes Óvoda vezetője, Lakner Brigitta Bálint Ágnes Óvoda vezető-helyettes, 

Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke, Fekete Károly 

Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke, Dobosné Halász Csilla 

Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt.  

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

kollégákat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a 

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

 

Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

 

156/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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 a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat intézményvezetői állásra benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat a Búcsú 2016. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a 2016. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére vonatkozó 128/2015. 

(V.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Mosolyország Óvoda vezetője kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

9. napirendi pont: 

Javaslat a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátásának 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat az Érző Lélek Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a vecsési Központi Konyha épületének felújítására irányuló, az önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

13. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

157/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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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 a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állásra benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2016. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére vonatkozó 128/2015. 

(V.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Mosolyország Óvoda vezetője kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátásának 

biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az Érző Lélek Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési Központi Konyha épületének felújítására irányuló, az önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 
1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a bölcsőde és az energetikai pályázatunkat határidőben 

benyújtottuk. A Város utca útfelújítási munkálatainak kivitelezése befejeződött. A műszaki 

átadás-átvétel megtörtént. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége határozata alapján a 

Rekortán Pályaépítési Programra benyújtott pályázatunk nyert. A Károly utcában a járda 

felújítási munkálatok megkezdődtek. Az Eötvös utca rekonstrukcióját elkezdték, a 

vízbekötések cseréjét is végzi a DPMV Zrt. Készül a Fő út 49. épületének a tetőszerkezete is.  

Elmúlt testületi ülésen több ingatlanvásárlásról is döntött a Képviselő-testület. A Fő út 192., a 

Fő út 94. és a József utca 10. sz. alatti ingatlanokra az adásvételi szerződés aláírásra került. 

Május 25-én tárgyalást folytattunk a MÁV fejlesztési és beruházási főigazgatójával, Tulik 

Károllyal. Ugyanezen a napon Berényi Mária, főépítész részt vett a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. kezdeményezésére létrehozott Projekt Irányító Bizottság megbeszélésén a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása tárgyában. Május 28-29-

én volt az V. Mesefesztivál. Május 29-én rendezték meg a Tájház 5. születésnapját. Június 2-
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án aláírásra került az MNV Zrt-nél a Shell kút mögötti területre vonatkozó adásvételi 

szerződés. Június 4-én a Megmaradás Emlékmű mellett tartottuk a Trianoni megemlékezést. 

Június 7-én és 8-án mind a négy iskolában a kitűnő tanulmányi eredményt elért diákokkal 

palacsintáztunk. Nagyobb vállalkozások vezetőivel június 9-én tartottunk Konzultációs 

testületi ülést, ahol tájékoztattam a jelenlévőket a város gazdasági helyzetéről, 

beruházásainkról és jövőbeni terveinkről.  Június 11-én a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 

közgyűlésén az „Év Polgárőre” díjat kapott Birta Norbert, a Polgárőrség Sajtó Díját pedig a 

Vecsési Magazin kapta. Június 18-án Sopronban az Országos Polgárőr Napon Miniszteri 

Dicséretben és jutalomban részesült Suskovics Zoltán, a Vecsési Települési Polgárőr 

Egyesület alelnöke. Június 14-én tartottuk városi ünnepségünket a Szent István téren, majd a 

Bálint Ágnes Kulturális Központban köszöntöttük Pedagógus Napon a pedagógusokat. Június 

18-án a Magyar Tudományos Akadémián Magyar Örökség díjat kapott Bálint Ágnes. A 

rendezvényen dr. Lugosi Mária képviselő asszony vett részt. A „ferihegyi táblával” 

kapcsolatosan kerestek meg bennünket ír befektetők. A terület osztatlan közös tulajdonban 

van, ezt megszüntetni nagyon nehéz, ráadásul termőföld is. Megindultak a tárgyalások, 

javasoltuk, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt terület legyen.  

 

Dr. Lugosi Mária képviselő: az MTA díszterme gyönyörű szép, méltó körülmények között 

adták át a Magyar Örökség díjat. Mádl Ferenc alapította a díjat, bizottság bírálja el, hogy ki 

kapja meg a díjat, egy évben négyszer tartanak díjkiosztó ünnepséget. Az előterjesztettek 

száma igen nagy, kb. 3400 fő. Úgy gondolom, nagyon nagy megtiszteltetés Bálint Ágnes 

családjának és Vecsés városának, hogy ezt a díjat megkapta. Ezzel bekerült a Magyar 

Örökség Szellemi Múzeumába.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

158/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 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. 

 

 

159/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a mérlegbeszámolót a közgyűlés is megtárgyalta és elfogadta. A 

szavazáson én tartózkodtam. Tőketartalékból tudjuk finanszírozni a cég működését, nem 

azért, mert nem jól gazdálkodnának, hanem mert utólag olyan adók kerültek bevezetésre, 

amelyek megterhelik a költségvetést. 3-4 önkormányzat tartja fent a rendszert. Kértük a cég 

pénzügyi vezetését, hogy két hónapon belül hívjanak össze újabb közgyűlést, ahol 

felvázolják, hogy hogyan szüntethető meg a tőketartalék felélése. 

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: Sárdy Károly gazdasági igazgató beszélt erről a közgyűlésen. Én 

úgy tudom, hogy ez az anyag már készen van. Az eddig negatív mérlegű településeket 

próbálják pluszossá tervezni. 3-4 településnél vannak még problémák, de itt is olyan 

konstrukciókat terveznek, ami 1-2 éven belül eredményt hoz.  

 

Várszegi Csaba képviselő: a Város utcában fel van törve a frissen elkészült aszfalt. Ennek 

tudjuk az okát? 

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: nem tudok erre most választ adni, utána fogok nézni. 

 

Alattyányi István képviselő: a Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy oda kellene 

figyelni a helyreállítási munkák minőségére, amit a DPMV Zrt. végez, mert ezek kritikán 

aluliak. Ha nem tudják megoldani, kérjék a Vagyongazdálkodási Osztály segítségét. 

 

Dudás Lajos DPMV Zrt.: én ezt a problémát másnap jeleztem is, hogy a felújítási munkákat 

nézzük át, kollégák készítik és eljuttatják a képviselő-testületnek.  

 

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

 

 

160/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját 
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14.478.263.000,- Ft mérleg-főösszeggel 

                                498.886.000,- Ft saját tőkével 

                   - 96.662.000,- 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 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetői állásra benyújtott pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

161/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Brigittát bízza meg a Bálint Ágnes Óvoda (2220 Vecsés, Toldy F. u. 31.) 

intézményvezetői teendőinek ellátásával a 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig 

terjedő időszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetői pótlékát a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint 

állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi iratok elkészíttetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. július 31. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: gratulálok a testület nevében Lakner Brigittának a vezetői 

kinevezéshez és jó munkát kívánunk! 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat a Búcsú 2016. évi közterület használati díjának megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

 

162/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől 

eltérő használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete 8. § (5) bekezdése alapján a 

2016. évi búcsúban a Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete 

által bérelni kívánt terület bérleti díját bruttó 2 200 000 Ft összegben, a kauciót 

300 000 Ft összegben határozza meg. 

 

Az egyéb bruttó területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 

Terület díja:                 800 Ft/m/nap 

Büfé területének díja  800 Ft/m
2
/nap 

Büfékocsi díja:         8 000 Ft/nap 

Parkoló díja:                1 autó + utánfutó ingyenes, minden további  

személygépkocsi:  1 000 Ft/nap 

tehergépkocsi        2 000 Ft/nap   

 

Aki a búcsú napján előre 2 napra befizeti a közterület használati díjat 20%, aki 

előre 3 napra 30% kedvezményt kap. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően 

gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetéséről, és a 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítés a döntést követő 15 napon belül; 

megállapodás elkészítése a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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6. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi, őszi faültetési akció megszervezésére és pénzügyi fedezetének 

biztosítására 

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 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. 

 

 

163/2016. (VI.23.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben 

is megszervezi az őszi faültetési akciót. 

 

2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati 

rendelet 7. 1. számú melléklete, 3. 9 sorú Környezetvédelmi Keret előirányzat 

terhére, a 3. 9. 2 sorban, parlagfű elleni védekezésre előirányzott 2.000.000 Ft 

kerüljön átcsoportosításra a facsemeték beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakosságnak az igényelt facsemeték darabjáért 

1.000 Ft összeget kell befizetnie a Környezetvédelmi Keretbe. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az igénylést követő 

előzetes helyszíni ellenőrzésről. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről és a Képviselő-testület 

novemberi ülésére történő beterjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

a lakosság tájékoztatása: 2016. július 4-től; 

a facsemeték beszerzésére: 2016. november 3-ig; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. 

novemberi üléséig 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének 

fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

164/2016. (VI.23.) 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 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan. 

 

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

nevelési intézmények vezetőit. 

 

Határidő: azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshely kérelmére vonatkozó 128/2015. 

(V.28.) határozat visszavonására és a Vecsési Mosolyország Óvoda vezetője kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
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165/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 128/2015. 

(V.28.) határozatát visszavonja 2016. november 1-jei hatállyal. A Vecsési Falusi 

Nemzetiségi Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 2016. november 1-jétől 

10 fő. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető tájékoztatásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

166/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Mosolyország Óvoda részére 1 fő óvodapedagógusi létszámot biztosít 2017. január 

1-jétől 2018. augusztus 31-ig az intézmény német nemzetiségi nevelési feladatainak 

ellátására. A Vecsési Mosolyország Óvoda engedélyezett óvodapedagógusi létszáma 

2017. január 1-jétől 2018. augusztus 31-ig 9 fő. 

 

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 

döntés végrehajtása érdekében a szükséges fedezetet az intézmény 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető tájékoztatásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátásának 

biztosítására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

167/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

2017/2018. nevelési évtől kezdődően - az óvodai beiratkozás figyelembe vételével – a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően 

megteremti a Vecsési Tündérkert Óvodában egy gyógypedagógiai óvodai csoport 

létrehozásának feltételeit. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a feltételek megteremtéséhez 

szükséges előkészítő folyamatokat kezdje meg, és gondoskodjon a szükséges 

képviselő-testületi döntések előkészítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az önkormányzati 

fenntartású óvodák vezetőit az 1. pontban foglalt döntéséről. 

 

Határidő: azonnal; 

az intézményvezetők értesítésére és az egyeztetés megkezdésére: a 

döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az Érző Lélek Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

saját keretéből 50 ezer forint támogatást javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: minden ilyen alapítványt támogatnék szívem szerint, de nem 

hiszem, hogy városi önkormányzatnak kellene ezt megfinanszírozni. 
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Saska Istvánné képviselő: nem tudom, hogy mennyi vecsési gyermeket kezelnek itt, de mint 

tudjuk, évek óta támogatjuk a sztómás betegeket a Dél-pesti Kórházban, ahol sok vecsési 

beteget gondoznak. Tartok attól, hogy ha egy alapítványt támogatunk, a többi is jönni fog. 

Nem javaslom támogatni az alapítványt. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel azt, hogy ne támogassuk az alapítványt. 

 

5 igen szavazat, 5 tartózkodás mellett nem született döntés. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslat elfogadását, 

mely szerint 50 ezer forinttal támogassuk az alapítványt. 

 

 

168/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság azon 

javaslatát, hogy az Érző Lélek Alapítvány részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint 

összegű támogatást nyújt az életmentő eszközök beszerzésének költségeire, nem 

támogatja. 

 

Határidő: azonnal; 

az Érző Lélek Alapítvány értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(1 igen szavazat, 9 tartózkodás) 

 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési Központi Konyha épületének felújítására irányuló, az önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásra 

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. 

 

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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169/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben - kiírt pályázati felhívásán és támogatja a Vecsés, 

Oktatási Intézmények Központi Konyhája (hrsz.: 35/2) felújítási munkálatainak 

kivitelezését.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 39 688 211,- Ft. A Képviselő-testület úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat 50%-os önrészét, azaz bruttó 19 844 106,- Ft-ot a 2016. 

évi költségvetés 7.2. sz. melléklet 1.1.1. költségsora terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására elektronikusan: 2016. június 29. 16:00 óra, 

papír alapon 2016. június 30. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

170/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. állandó 

könyvvizsgálójának a Csabai-Szabó Szakértői Kft-t, (1212 Budapest, Martinász u. 
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21/1., Cégjegyzékszám: 01 09 187464; Adószám: 24882293-2-43)) választja meg, az 

alábbi feltételekkel: 

- a jogviszony kezdő napja: 2016. július 01.; 

- a jogviszony határozott időre, 1 év letelte után a felülvizsgálatot követően 

2018.06.30. napjáig szól;  

- a könyvvizsgálatot természetes személyként Csabai Gergely látja el 

(nyilvántartási száma: 006216); 

- a megbízási díj: 300.000 Ft + Áfa/év. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 

foglalt feltételekkel a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-vel a megbízási szerződést kösse 

meg. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető értesítésére: 2016. június 27.; 

a megbízási szerződés megkötésére: 2016. július 1.; 

az ügyvéd értesítésére: 2016. június 27.; 

az alapító okirat benyújtására: 2016. július 21. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

171/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. tevékenységi 

köreit 2016. július 1-jén kezdődő hatállyal az alábbi, a gazdasági tevékenységek 

egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti TEÁOR számokkal egészíti ki:  

 

18.11’08 Napilapnyomás 

18.13’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

56.30’08 Italszolgáltatás 

58.12’08 Címtárak, levelező jegyzékek kiadása 

58.13’08 Napilapkiadás 
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58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

59.13’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 

71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.20’08 Fényképészet 

74.90’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető és az ügyvéd értesítésére: 2016. június 27.; 

az alapító okirat benyújtására: 2016. július 21. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

172/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

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

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét 

képező módosított Alapító Okiratát. 

 

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

ügyvéd bevonásával intézkedjen a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő 

benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal; 

az ügyvezető és az ügyvéd értesítésére: 2016. június 27.; 

az alapító okirat benyújtására: 2016. július 21. 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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 a beszámolót 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a kuratórium elnökét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Fekete Károly kuratóriumi elnök:  köszönöm, nem. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

173/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és 

Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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 a beszámolót 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem igazgató főorvos urat, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos: köszönöm, nem. 

 

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

 

 

174/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Egészségügyéért 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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 a beszámolót 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a kuratórium elnökét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Horváthné Gyurcsán Erika kuratóriumi elnök: kuratóriumi ülésünkön arra jutottunk, hogy 

2012. óta már tapasztaljuk, hogy a törvényi változások, illetve a város fejlődése 

következtében elavulttá vált a közalapítványnak ebben a formában való működése. Pályázati 

forrásokból nem tudunk részesülni, csökkennek a bevételeink. Emiatt semmiféle innovatív 

tevékenységet nem tudtunk megvalósítani az utóbbi években. 1991-ben alakult a 

közalapítvány, be kell lássuk, mára már nem ez a megfelelő működési forma. Azt gondoljuk, 

hogy csak az önkormányzatot terheljük támogatáskéréseinkkel, látható eredményt azon kívül, 

hogy megjelenik a Vecsési Tájékoztató és a Vecsési Kalendárium nem igazán tudunk 

felmutatni. A kuratóriumon belül folyik az egyeztetés, hogy milyen más megoldást tudunk 

majd az önkormányzat felé javasolni. Jelenleg a kuratórium azt az álláspontot képviseli, hogy 

más szervezet vegye át ezeket a feladatokat és a közalapítvány megszüntetésre kerüljön. 

Minden ötletre és javaslatra nyitottak vagyunk. Nyilván ez egy hosszabb folyamat. Kérem a 

beszámolónkat ennek függvényében fogadja el. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

175/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Tájékoztatásáért 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

 



20 

 

16. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönjük a mindenre kiterjedő, részletes 

tájékoztatást.  

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem igazgató főorvos urat, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos: köszönjük szépen a Képviselő-testület támogatását. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

176/2016. (VI.23.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: nemrég egy baleset alkalmával megjelentek a közterületfelügyelők 

biztosítani a területet. Óhatatlanul összekeverhetőek a polgárőrökkel, mert hasonló a 

ruházatuk. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: van egy közterületfelügyelőnk, aki tagja a polgárőrségnek is. 

 

Oláh László képviselő: a levett napirenddel kapcsolatosan lenne a következő kérdésem. 

Rendeletben tiltható lenne az a tevékenység, amit egyes gyülekezetek tagjai csinálnak, hogy 

mindenhová becsengetnek? 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: nem lehet tiltani. 
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18. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: júliusi testületi és bizottsági ülésünk 18-19-én, vagy 25-26-án 

lenne, szeretnénk kérni a képviselőktől visszajelzést, melyik időpont a megfelelő. Mint 

tudjuk, április 1-jétől a lakossági fogyasztóknak nem számlázhat szemétszállításért a 

Városgondnok Kft. Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a közületeknek április 1-

jét követően is állít ki számlát a Kft. 

Június 24-én tartja az Egészségügyi Szolgálat Semmelweis Napi ünnepségét. Június 25-én az 

Epresben Váci Egyházmegyei Találkozó lesz. Július 1-jén Köztisztviselői Nap, a Hivatal 

zárva tart. A következő héten július 4-8-ig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szeretném, ha szavaznánk a közületeknek való számlázás 

tudomásul vételéről. Szavazásra teszem fel a tájékoztatás elfogadását. 

 

 

177/2016. (VI.23.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt a 

tájékoztatást, hogy Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft., mint közszolgáltató, továbbra 

is számláz a közületek felé.  

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos: július 1. Semmelweis Nap, ezen a napon egészségügyi 

ellátás nem lesz.  

 

Szlahó Csaba polgármester: tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy Vecsésen 

átmenetileg megszüntették a mentőpontot. Több probléma is felmerült, bár mi semmiféle 

jelzést nem kaptunk. Beszéltem az illetékesekkel, szeretnék mihamarabb visszaállítani, jövő 

héten ülünk le egyeztetni.  

 

19. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Nincs. 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


