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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 1/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. január 20-én (péntek)  

a Polgármesteri Hivatal termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Oláh László, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, 

Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Bugyi Ilona Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit 

Kft. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket és a hivatali kollégákat.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így a 

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

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

1/2017. (I.20.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(6 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Útfelújításra szeretnénk 

pályázni. A rendkívüli tárgyalás indoka, hogy a pályázat feltöltő programja a mai napon nyílik 

meg és mivel nagyszámú jelentkezés várható, célszerű a pályázatot mielőtt benyújtani. A 

Róder Imre és a Kereszt utca felújításáról lenne szó. A pályázat keretében az útburkolat 

felújítása mellett lehetőség van az út tartozékainak, műtárgyainak korszerűsítésére, a 

szükséges csapadékvíz elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítésére, korszerűsítésére, 

forgalomtechnikai létesítmények megépítésére, zöldfelület fejlesztésére.  

 

Bugyi Ilona Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.: a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épülete előtt fedett lesz a csapadékvíz elvezető, annak érdekében, 

hogy könnyebb legyen a kikanyarodás és nagyobb legyen a hely. Ide kerékpártárolókat is 

kihelyezünk, ami szakaszhatár is lenne a járda és az úttest között.  

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom a pályázat benyújtását. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

2/2017. (I.20.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat benyújtásához a „A vecsési Róder Imre utca és Kereszt utca felújítása” 

című projekt megvalósítása érdekében.  

2. A Képviselő-testület a projekt teljes bekerülési összegét bruttó 96 953 824 Ft 

összegben állapítja meg, amelyből a 15%-os önrész bruttó 14 543 074 Ft. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és 2. 

pontban foglalt döntés megvalósítása érdekében 14 543 074,- Ft önerő összegét az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a pályázat határidőben 

történő benyújtásáról és a fedezet biztosításáról a költségvetési rendelettervezetben. 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtása 2017. január 20. +30 napon belül 

fedezet biztosítására: a költségvetési rendelettervezet elkészítése 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(6 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 

 


