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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 4/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. február 21-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

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

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

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

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 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Oláh László és Szabó Attila képviselők jelezték, hogy nem 

tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 

megalapításában való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Vecsési Róder Imre utca és Kereszt utca felújítása” című 

pályázatra vonatkozó 2/2017. (I.20.) határozat kiegészítésével 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

25/2017. (II.21.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megalapításában való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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2. napirendi pont: 

Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Vecsési Róder Imre utca és Kereszt utca felújítása” című 

pályázatra vonatkozó 2/2017. (I.20.) határozat kiegészítésével 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 

megalapításában való részvételre 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az anyagot írásban kiküldtük. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: többszöri egyeztetésen ment át az anyag. A határozati 

javaslatban kellene dönteni arról, hogy társulás útján kívánja a Képviselő-testület ellátni a 

települési hulladékgazdálkodási a közszolgáltatási feladatokat és alapítóként kíván részt venni 

az Érdi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban. Ezzel egyidejűleg el kell fogadnia a 

Képviselő-testületnek és jóváhagynia a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodást. 

A Megállapodás aláírásával fog létrejönni majd a társulás. A határozati javaslat 3. pontjához 

tennék egy kiegészítést, hogy a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester mellett 

a Gazdasági Bizottság elnöke is képviselhesse az Önkormányzatot a Társulás ülésein. 

Előzetes kötelezettségvállalást kellene tennie a Képviselő-testületnek, mivel még nincs 

költségvetése, hogy a társulás működési költségeihez hozzájárulásra és a cégvásárlás 

költségeire 3 millió forint összeget biztosít az általános tartalékalapból. Ehhez majd még 

hozzájön az, hogy ha a közszolgáltatási díjhoz kell kiegészítést biztosítani a későbbiekben, az 

pedig eseti testületi döntéssel fog történni. Február 28-án, kedden 10 órakor lesz az első, 

alakuló társulási ülés Érden. 

 

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

 

 

26/2017. (II.21.) határozat 

 

 

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait társulás útján kívánja ellátni és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében biztosított 

társulási jog alapján alapítóként részt kíván venni az Érdi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásában. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, elfogadja és jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Társulási Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 

aláírására. 
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3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármester akadályoztatása esetén Vecsés 

Város Önkormányzatát az alpolgármester vagy a Gazdasági Bizottság elnöke 

képviseli a Társulás ülésein. 

 

4. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a társulás működési 

költségeihez történő hozzájárulás és a cégvásárlás költségeire 3 millió forint összeget 

biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalékalap 

terhére. 

 

Határidő:  azonnal, a határozat megküldésére: 2017.02.24. 

a költségek fedezetének biztosítására: a költségvetési rendelet 

megalkotása 

 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Vecsési Róder Imre utca és Kereszt utca felújítása” című 

pályázatra vonatkozó 2/2017. (I.20.) határozat kiegészítésével 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Két helyrajzi számot 

kell pótoljunk, a Kereszt utcának és a Róder Imre utcának a helyrajzi számát, eddig nem 

kellett feltüntetni, most kérték.   

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: más hiánypótlást is kaptunk az Államkincstártól, de azt a 

Városközpont Kft. teljesíteni tudja. 8 napos határidőt állapítottak meg, ezért kell a mai ülésen 

dönteni. A többi hiánypótlást azért kaptuk, mert a pályázati adatlapot módosították a pályázat 

lezárása után, visszanyitják és hiánypótoltatnak mindenkit.  

 

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

 

 

27/2017. (II.21.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" című 

pályázaton történő indulásra vonatkozó 2/2017. (I.20.) határozat 1. pontját kiegészíti az 

alábbi mondattal: 

„A fejlesztéssel érintett belterületi utcák: Vecsés, Róder Imre utca (hrsz. 1383), 

valamint Vecsés, Kereszt utca (hrsz. 1138).” 

Határidő: azonnal, 

a határozat megküldésére: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 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 

 


