Vecsés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szám: 28/2016.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Vecsés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-én (csütörtök)
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
megtartott üléséről
Jelen vannak:
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh
László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Tóth Judit, Várszegi Csaba, Tábori Ferenc képviselők,
Szlahó Csaba polgármester
Jelen vannak továbbá:
Mohainé Jakab Anikó jegyző, Berényi Mária főépítész, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője, Fazekas Krisztina Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft., Tuba
Zoltán Vecsési Városgondnok Non-profit Kft. ügyvezetője, Vadászi Istvánné Róder Imre
Városi Könyvtár vezetője, Vecsési Települési Értéktár Bizottság elnöke, Dr. Szarvas Tibor
Vecsési Egészügyi Szolgálat igazgató-főorvos, dr. Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal
vezetője, Halászné Dobos Csilla Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője, Kecskeméti Róbert
szakértő, Pável Béla szakértő
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, az intézményvezetőket, a hivatali
kollégákat és a sajtó képviselőit.
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből mindenki jelen van,
így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom.
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását.
202/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
előterjesztést felveszi napirendjére:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
(11 igen szavazat, egyhangú)
1

Szlahó Csaba polgármester: 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:
Tájékoztató a főépítész 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Meghívott: Berényi Mária főépítész
4. napirendi pont:
Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és
javaslat az intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Meghívott: Tuba Zoltán ügyvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 188/2016. (VII.26.) határozat
módosítási kérelmére vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
6. napirendi pont:
Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával
az iskolai gyermekétkeztetési szolgáltatás tárgyában megkötött Szolgáltatási keretszerződés
jóváhagyására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
7. napirendi pont:
Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére című” pályázaton történő indulásra
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
8. napirendi pont:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
9. napirendi pont:
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
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10. napirendi pont:
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására,
a párkányi utazás költségeire
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
11. napirendi pont:
Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Meghívott: Vadászi Istvánné bizottsági elnök
12. napirendi pont:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök
13. napirendi pont:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
14. napirendi pont:
Kérdés
15. napirendi pont:
Közérdekű bejelentés
16. napirendi pont:
Napirendi javaslat
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.
203/2016. (IX.22.) 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:
Tájékoztató a főépítész 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
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4. napirendi pont:
Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és
javaslat az intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
5. napirendi pont:
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 188/2016. (VII.26.) határozat
módosítási kérelmére vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
6. napirendi pont:
Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával
az iskolai gyermekétkeztetési szolgáltatás tárgyában megkötött Szolgáltatási keretszerződés
jóváhagyására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
7. napirendi pont:
Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére című” pályázaton történő indulásra
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
8. napirendi pont:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
9. napirendi pont:
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
10. napirendi pont:
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására,
a párkányi utazás költségeire
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
11. napirendi pont:
Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
12. napirendi pont:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök
13. napirendi pont:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
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14. napirendi pont:
Kérdés
15. napirendi pont:
Közérdekű bejelentés
16. napirendi pont:
Napirendi javaslat
(11 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Szlahó Csaba polgármester: a Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása keretében a Zöldfa utca felújítására benyújtott pályázatról 2016. július
26-án döntött. A pályázat nyert, a munkálatokra a jövő évben kerül sor, a pályázati támogatás
felhasználásának végső határideje 2017. december 31. Az Andrássy Gyula Általános Iskola
felújításához kapcsolódó gépészeti munkák folyamatban vannak. A befejezés várható ideje
szeptember vége, ezt követően kerül sor a műszaki átadásra. A Lincoln út felújítása a júliusi
felhőszakadást követően 41 millió forintba került. Ki kellett szedni az alapot, újra kellett
betonozni, aszfaltozni, szakértői véleményt kellett kérni. A tárgyalások folyamatban vannak
az Europolis ABP Kft-vel. A Dózsa György út és a Szabadkai utca közötti szakaszon a Halmi
utcai járdaépítés a jövő héten elkészül. Az Eötvös utca útépítése, egyoldali járdaépítése és
vízelvezetése a héten készült el. A Felsőhalom utca, György utca, Lázár utca aszfaltozása
elkészült, jelenleg az árok és padka helyreállítási munkálatait végzi a kivitelező. A Sándor
utcában a bekötővezetékek cseréje megtörtént, az útépítés elkészült. A Petőfi iskolában a
gumiburkolatú futópálya kiépítésre került, melynek költségeit az önkormányzat és az egyház
fele-fele arányban fizette. Szeptember 19-én a Lakótelepi gumiburkolatú pálya munkaterületátadása megtörtént, a kivitelezési idő 1 hónap. Szeptember 26-án kezdjük meg a Gyár utca
kivitelezését. Október elején megkezdődnek a Zrínyi és Szép utca felújítási munkálatai is.
Augusztus 20-i ünnepségünk szokásos rendben lezajlott. Augusztus 27-én volt a Murcifeszt a
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület és a Vecsési Borbarátok Egyesületének
szervezésében. Szeptember 7-én letették az alapkövét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2es termináljának szomszédságában épülő új repülőtéri szállodának. Szeptember 15-én
bajnokok vacsorája volt, ahol vendégül láttuk Vecsés eredményes sportolóit. Szeptember 16án egyeztető tárgyaláson voltunk a Kormányhivatalnál a 4919/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási
eljárásával kapcsolatosan. Október 24-25-én Káposztafeszt lesz. Október 20-án a DPMV Zrt.
közgyűlést tartott Kiskunlacházán. Jogszabály szerint a víz- és csatornadíjakon nem lehet
változtatni, sok helyen alacsony díj van megállapítva, ami nem termeli ki a költségeket.
Keressük a megoldást arra, hogyan lehet költségeket csökkenteni, nyereséget termelni.
Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása a napirendhez?
Nincs.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.
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204/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.
(11 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.
205/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(11 igen szavazat, egyhangú)

3. napirendi pont:
Tájékoztató a főépítész 2015. évi tevékenységéről
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.
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem főépítész asszonyt, szeretné-e kiegészíteni a
beszámolót?
Berényi Mária főépítész: köszönöm, nem.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását.
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206/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§ b) pontja szerinti főépítészi tájékoztatást
tudomásul veszi.
(11 igen szavazat, egyhangú)

4. napirendi pont:
Tájékoztató az Állami Számvevőszék Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésről és
javaslat az intézkedési terv elfogadására
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: olvasható az előterjesztésben, hogy olyan megállapításokat tettek,
melyekben egyrészt kompetencia hiányában nem tudunk intézkedni, másrészt pedig olyan
elemzéseket kértek, melyek az ilyen cégeknél nem igazán megszokottak. A Polgármesteri
Hivatal átvilágítása jelenleg is folyamatban van. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat
elfogadását.
207/2016. (IX.22.) határozat
1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-nél a hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége 2011-2014. évek közötti szabályszerűségi
ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.

A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, a számvevőszéki
jelentésben megfogalmazott javaslatokra vonatkozó intézkedési tervet.

3.

A Képviselő-testület elfogadja az elnöki figyelemfelhívásban foglaltakra a határozat
melléletét képező válaszlevelet.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési terv és az
elnöki figyelemfelhívásra írt válasz elküldéséről az Állami Számvevőszék elnökének.

5.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok határidőben történő végrehajtásáról és a jelentés
megküldéséről az Állami Számvevőszék elnökének.
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Határidő:

az intézkedési terv megküldésére: a döntést követő 5 napon belül;
az intézkedési terv végrehajtására: 2016.12.31.;
jelentés megküldésére: 2017.01.31.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)

5. napirendi pont:
Javaslat a Halmy József téren lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos 188/2016. (VII.26.) határozat
módosítási kérelmére vonatkozó képviselő-testületi döntés meghozatalára
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 az eredeti 2,1 millió forintos vételárat a Képviselő-testületnek.
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és a Pénzügyi Bizottság véleményével azonosan elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.
208/2016. (IX.22.) határozat
1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati tulajdonú, Vecsés 3430/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 5 171 m² területű ingatlanon található, Kassai
István beruházásában elkészült 44 m² nagyságú felépítményre fordított beruházás
megtérítési összegét nem módosítja és a 188/2016. (VII.26.) határozatban foglaltakat
helybenhagyja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott
döntésről Kassai Istvánt értesítse.
Határidő:

azonnal;
az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
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6. napirendi pont:
Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával
az iskolai gyermekétkeztetési szolgáltatás tárgyában megkötött Szolgáltatási keretszerződés
jóváhagyására
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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.
209/2016. (IX.22.) határozat

1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával 2016.
szeptember 3. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szóló Szolgáltatási
Keretszerződést a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában
foglaltakról értesítse a Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat Polgármesterét.
Határidő:

azonnal;
értesítésre: a döntést követő 8 napon belül

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
7. napirendi pont:
Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére című” pályázaton történő indulásra
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, elfogadásáról két részletben döntött. A pályázaton való indulást 5 egyhangú

9

igennel, a töltőállomás helyszínét, miszerint az Epresben legyen, 4 igen és 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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 szintén külön hozott határozatot a pályázaton történő indulásról, és a
töltőállomás helyszínéről, mindkét javaslatot 4 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.
210/2016. (IX.22.) határozat
1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván
a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Jedlik Ányos Terv” Elektromos
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című” pályázaton.

2.

A pályázat keretében az alábbi helyszínen kíván elektromos töltőállomást kiépíteni:

Helyszín
neve

Hrsz.

A
töltőállomás
típusa

A
töltőállomás
becsült költsége

Villamoshálózati
csatlakozási
becsült díja

Töltőhely
kialakítás
(tervezés,
festés,
táblák)
400 000 Ft

Epres
447
A típusú (2X22
2 454 910 Ft
731 520 Ft
parkoló, Fő
kW)
út
A töltőállomás kialakításának becsült költsége:
- töltőállomás költsége: 2 454 910 Ft
- villamos csatlakozási díj: 731 520 Ft
- töltőhely kialakítás költségei: 400 000 Ft, azaz összesen: 3 586 430 Ft.
3.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1 db. „A típusú” (2X22 kW) töltőállomás
kialakításához szükséges, 2 476 000 Ft támogatáson felüli önerő becsült összegét,
1.110.430,- Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.)
önkormányzati rendelet 3.2. melléklet 1.8.1. általános tartalék során biztosítja.

4.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal;
a pályázat benyújtására papír alapon: 2016. szeptember 15.- 2016.
december 31. között
Szlahó Csaba polgármester

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás)

10

8. napirendi pont:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási 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.
211/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához a következők szerint:
-

az „A” típusú pályázat esetében felsőoktatási tanulmányokat már folytató,
illetve a 2016/2017. tanévben felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő
hallgatók számára:
10 fővel 5.000,- Ft/fő/hó x 10 hó összeggel, összesen 500.0000,- Ft-tal, azaz
ötszázezer forinttal.

-

a „B” típusú pályázat esetén felsőoktatási tanulmányokat a 2017/2018-as
tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára:
2 fővel 5.000,- Ft/fő/hó x 5 hó összeggel, összesen 50.000,- Ft-tal, azaz
ötvenezer forinttal, 6 - azaz hat – egymást követő tanulmányi félévben.

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által üzemeltett on-line adatbázisban rögzíti.
3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2017. évi
költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő:

Csatlakozási nyilatkozat aláírására: 2016. szeptember 26.
A nyilatkozat megküldésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére: 2016. október 3.
Az „A” és „B” típusú pályázat egyidejű kiírására: 2016. október 4.
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Felelős:

pénzügyi fedezet biztosítására: a 2017. évi költségvetési rendelet
megalkotása
Szlahó Csaba polgármester

(11 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.
dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a
Vecsési Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában a módosított 15 millió forinttal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a
módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén a módosítással.
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Szabó Attila képviselő: javaslom, hogy a tételekről külön-külön döntsünk.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.
212/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat
pótelőirányzatok biztosítására” című előterjesztés határozati javaslatában szereplő
támogatásokról egyenként szavaz.
(11 igen szavazat, egyhangú)
Szabó Attila képviselő: a Káposztafeszthez annyit szeretnék még hozzáfűzni, és előre is
elnézést kérek a fogalmazásért, de majdhogynem pofátlanság, ami itt folyik. Nem biztos,
hogy mi ezt akartuk, hogy ilyen legyen a Káposztafeszt. Nagyon profitorientált lett a
rendezvény. Vecsési vállalkozóknak 3-4-szeres bérleti díj van megállapítva. Számtalan olyan
dolog is történt, ami eddig sosem történt és ami miatt rengeteg őstermelő, árus és civil
szervezet nem fog részt venni a Káposztafeszten.
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Frühwirthné Halász Melinda képviselő: mint a szervezőbizottság tagja szeretném elmondani,
hogy valóban volt szigorítás a feltételekben, de ezt visszavontuk, tehát minden civil szervezet
és főzős csapat ugyanazokkal a feltételekkel indulhatott mindenki, mint eddig. 5000 forinttal
emeltük meg a bérleti díjat. A vecsési vállalkozók pedig kedvezményeket kaptak a többiekhez
képest, valóban drágultak az árak, de nem 3-4-szeresen.
Tóth Judit képviselő: véleményem szerint nem hátrány, ha egy ilyen rendezvény hasznot is
termel.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Egészségügyi Szolgálat
működési költségeire és felhalmozási támogatására a 15 millió forint elfogadását.
213/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet Általános tartalék 1.8.1. sora terhére a Vecsési
Egészségügyi Szolgálat részére működési költségre 6.858.000,- Ft-ot, felhalmozási
támogatásra 8.142.000,- Ft-ot biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány
részére 360 ezer forintos támogatásának elfogadását.
214/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 360.000,- Ft összeget biztosít a
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány részére, az egynapos sebészet támogatása
céljából.
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.
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3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Futball Club 13,5 millió forint
támogatási összegének elfogadását.
215/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet 16. számú melléklet I./26. sora terhére 13.500.000,- Ft
összeget biztosít a Vecsési Futball Club részére a 2016. novembertől 2017.
március végéig terjedő időszakra működési költségek fedezetére.
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsés SE Kézilabda Szakosztály felnőtt
férfi csapat 5 millió forintos támogatásának elfogadását.
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216/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 2.500.000,- Ft összeget, az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet 16. számú melléklet I./26. sora terhére 2.500.000,- Ft
összeget, mindösszesen 5.000.0000,- Ft összeget biztosít a Vecsés SE Kézilabda
Szakosztályának férfi felnőtt csapata részére működési költségekre.
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.
Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Vecsési Polgárőrség részére 600 ezer
forint támogatásának elfogadását.
217/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet Általános tartalék 1.8.1. sora terhére 600.000,- Ft
összeget biztosít a Vecsési Polgárőrség személyi jellegű kiadásaira a Káposztafeszt
biztosítása címen 25 fő foglalkoztatására.
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
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a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.
Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Káposztafeszt plusz kiadásaira 4 millió
forintos összeg elfogadását.
218/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet Általános tartalék 1.8.1. sora terhére a Káposztafeszt
külső helyszíneinek villamos energia ellátására és egyéb költségeire bruttó
4.331.081,- Ft összeget biztosít.
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 1.000.000,- Ft összeget biztosít a
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány részére a Káposztafeszt biztonsági
szolgálatának megszervezéséhez.
3. A 2. pontban szereplő támogatási összeg biztosítására kizárólag támogatási
megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell
megkötni.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Bálint Ágnes Kulturális Központ részére
2.286.000 forint támogatási összeg elfogadását.
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219/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 2.286.000,- összeget biztosít a
Bálint Ágnes Kulturális Központ működési költségeinek támogatására.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.
Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(9 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás)
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500
ezer forintos támogatási összegének elfogadását.
220/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet 1.6.3.4. sora terhére 500.000,- Ft összeget biztosít
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Vecsési Nóta és Operett
Est megrendezési költségeihez.
2.

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

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.
Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás)
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a fehérgyarmati kistérségben jégkárokat
szenvedett családi házak újjáépítéséhez 400 ezer forint támogatási összeg elfogadását.
221/2016. (IX.22.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 3.2. számú melléklet Általános tartalék 1.8.1. sora terhére 400.000,- Ft
összeget biztosít a fehérgyarmati kistérségben a jégkárokat szenvedett családi házak
újjáépítéséhez.
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

azonnal;
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül;
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2016. IV.
negyedévi rendeletmódosítása.

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat)

10. napirendi pont:
Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatására,
a párkányi utazás költségeire
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
50 ezer forint támogatási összeget javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.
222/2016. (IX.22.) határozat
1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság
javaslata alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítványt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja a párkányi
utazásának költségeire.
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2.

A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az
Önkormányzat 2016. 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;
a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány elnökének értesítésére a döntést követő 8 napon belül

Felelős:

Szlahó Csaba polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
11. napirendi pont:
Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. I. féléves munkájáról
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.
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 beszámoló elfogadását.
223/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Települési Értéktár
Bizottság 2016. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(11 igen szavazat, egyhangú)
12. napirendi pont:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Oláh László bizottsági elnök
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett
bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását.
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottság nevében megköszönöm a hivatal
dolgozónak munkáját.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.
224/2016. (IX.22.) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Pénzügyi
Bizottságának 2015. évi beszámolóját elfogadja.
(11 igen szavazat, egyhangú)

13. napirendi pont:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötési lehetőségeiről
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került.
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az Állami Számvevőszék kérte, hogy lehetőség szerint a
pénzügyi eszközök lekötésénél polgármester általános felhatalmazását erősítse meg a
Képviselő-testület. Kaptunk a számlavezető intézményünktől egy tájékoztatást, melyben
javasolják, hogy jelenleg a számlánkon lévő átmenetileg szabad pénzeszközeinket kamatozó
kincstárjegybe fektessük. Ezt féléves vagy éves időtartamra lehet kötni.
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.
225/2016. (IX.22.) határozat

1.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átmenetileg
szabad pénzeszközökből Kamatozó-, Féléves Kincstárjegyet vásárol a folyamatos
likviditás figyelése és a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett.

2.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés aláírásáról.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Szlahó Csaba
polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
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14. napirendi pont:
Kérdés
Szlahó Csaba polgármester: megkérem a képviselőket, akinek kérdése van, tegye fel.
Oláh László képviselő: a sorompótól a postáig a közvilágítás miért ennyire ritka?
Saska Istvánné képviselő: a vizesek által több hete felbontott aszfaltot a Zrínyi, a Zöldfa, a
Kinizsi és az Arany János utcában mikor csinálják meg? Az Erzsébet téren a gázosok jó
néhány hete felbontották a viacolor burkolatot, mikor állítják helyre? Örülünk, hogy a
játszótér megújul az Erzsébet téren, kérdésem hogy a kamera működő képes lesz-e, mert félő,
hogy kárt fognak tenni a játszóeszközökben. A lakóparkban lévő vízelvezető árok az Aulich
utcában és a Knézich utcában teljesen tele van szeméttel, falevéllel, kérem ezt kitakaríttatni.
Tóth Judit képviselő: a Zöldfa utcából a Telepi utcára kanyarodva is ott hagyták a felbontott
burkolatot.

15. napirendi pont:
Közérdekű bejelentés
Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg.
Nincs.
16. napirendi pont:
Napirendi javaslat
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk tovább. Mivel több napirendi pont
nincs, az ülést bezárom.

k.m.f.

Szlahó Csaba
polgármester

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Kun Csabáné
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