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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 5/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. február 28-án (kedd)  

a BÁKK Róder Imre Városi Könyvtár termében 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Saska 

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

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Orbánné Forgó Erika Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, 

Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Tárnokiné Törő Krisztina Vecsés és Környéke Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetője, Nagy Eszter Semmelweis Bölcsőde vezetője, 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Szarvas Tibor Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa, Vadászi Istvánné Vecsési Települési Értéktár 

Bizottság elnöke, Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetője, Harazin István 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft., Pallaga Norbert őrsparancsnok, Dr. 

Fehér Edina Vecsési Járási Hivatal vezetője, Dudás Lajos DPMV Zrt., Dr. Gerencsér Balázs 

SZIGÜ-INRI Kft. ügyvezetője, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, őrsparancsnok urat, a Járási Hivatal 

vezetőjét, a hivatali kollégákat, az intézményvezetőket, szakértő urakat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Dr. Lugosi Mária és Szabó Attila képviselők jelezték, hogy 

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

 

Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat a Vecsés, 6162/6, 6157/2, 0152/67 helyrajzi számú utak és a Vecsés, 2325 helyrajzi 

szám alatti terület elnevezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pont 

elfogadását. 

 

 

28/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

előterjesztést leveszi napirendjéről: 

 

Javaslat a Vecsés, 6162/6, 6157/2, 0152/67 helyrajzi számú utak és a Vecsés, 2325 helyrajzi 

szám alatti terület elnevezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: 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 Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendeletének megalkotására a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem 

képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 

szóló 11/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat közszolgáltatási keretszerződés megkötésére a Játékszín Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. Szervezeti Működési 

Szabályzatának a módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető igazgató 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sárosi István elnök-vezérigazgató 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 0150/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2017. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Utcai 

Gondozó Szolgálat – Pilis 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. II. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi munkájáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2016. évi munkájáról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a 2017. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

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

 

 

29/2017. (II.28.) 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: 

Javaslat Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendeletének megalkotására a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem 

képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 

szóló 11/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
Javaslat közszolgáltatási keretszerződés megkötésére a Játékszín Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. Szervezeti Működési 

Szabályzatának a módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester  

 

14. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés 0150/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2017. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Utcai 

Gondozó Szolgálat – Pilis 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. II. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi munkájáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

22. napirendi pont: 
Javaslat a 2017. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: 237 millió forintot nyert Vecsés Város Önkormányzata a 

Környezet és Energetikai hatékonysági Operatív Program (KEHOP) pályázatán. A két 

projektet a Polgármesteri Hivatal és az Andrássy Gyula Általános Iskola energetikai 

felújítását már az önerős részből megkezdtük. Az önkormányzat 35 millió forint önrészt tesz 

hozzá az eddig megvalósított épületgépészeti beruházásokon felül. A Polgármesteri Hivatal új 

hűtő-fűtő rendszere üzemképes állapotban átadásra került. A rendszer működését biztosító 

erősáramú hálózat kiépítése is szerződés szerint teljesült. A Házasságkötő Terem felújítására a 

beérkezett árajánlatok értékelését követően a kivitelezővel megtörtént a szerződéskötés. A 

beruházás megkezdésére hamarosan sor kerül, de mivel bizonyos munkálatok a nyertes 

KEHOP pályázat részét képezik, így a kivitelezés összehangolása szükséges, amelyben az 

egyeztetések elkezdődtek. 

A SULPiTER pályázat következő találkozójára 2017.02.20-23. között Poznanban került sor. 

A várost Práczki Péter projektmenedzser mellett Oláh László képviselő és Halápiné Borbás 

Ágnes aljegyző asszony képviselte. A projekt meeting során az elkövetkezendő fél évben 

teljesítendő feladatok kerültek megbeszélésre. Február 2-án részt vettem a Budapest Airport 

Zrt. által szervezett évnyitó gálán, ahol a vezérigazgató a repteret érintő legfontosabb 

beruházásokat, fejlesztési projekteket ismertette. Ezek közül nagyon sok fejlesztés érinti 

városunkat.  

Február 9-én a Páger perrel a bíróság által kirendelt szakértő részvételével egyeztetés történt a 

helyszínen. A 24 órás mérésre az időjárási körülmények miatt nem került sor, ez március 
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második felében várható.  Február 18-án lezajlott a Böllérverseny. Február 21-én délelőtt az 

OMSZ képviselőivel, délután az Alapellátási Központról igazgató-főorvos úrral és a 

tervezővel egyeztettünk elsősorban a tervezési és az engedélyezési időpontok 

meghatározásában, valamint a várható bekerülési költség behatárolására vonatkozóan.  

A mai napon, Érden voltunk az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa alakuló ülésén. 18 önkormányzat lépett be a 

társulásba, megválasztottuk a tisztségviselőket.  

Szintén a mai napon került aláírásra a Dózsa György út 52. szám alatti ingatlan adásvételi 

szerződése. 

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

30/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(9 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. 

 

 

31/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

Javaslat Képviselő-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséhez 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

polgármester 

Meghívott:  Zahorecz Sándor r. alezredes, megbízott kapitányságvezető 

  Pallaga Norbert r. alezredes, őrsparancsnok 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A tegnapi Gazdasági 

Bizottsági ülésen Zahorecz Sándor r.alezredes, megbízott kapitányságvezető úr is részt vett, 

jelezte, hogy nem tud a mai ülésre eljönni. Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse 

bizottsága állásfoglalását. 
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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. 

 

 

32/2017. (II.28.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zahorecz Sándor r.alezredes 

úr Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével 

egyetért. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal, 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendeletének megalkotására a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem 

képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 

szóló 11/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 1/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendeletét a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak 

nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő 

csökkentéséről szóló 11/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 



9 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

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

 

 

33/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, 

hogy a képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjainak 

tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről szóló 11/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet módosításának fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, 

fedezet biztosítása: rendelet-tervezet előkészítése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat közszolgáltatási keretszerződés megkötésére a Játékszín Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő: dr. Lugosi Mária elnök asszony távolléte miatt én ismertetném az 

Oktatási Bizottság álláspontját, miszerint 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. 

 

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. 

 

 

34/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 7. pontja alapján, figyelemmel az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

13. §-ában foglaltakra a Játékszín Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (cím: 1066 Budapest, Teréz körút 48., képviselő: Bank Tamás igazgató) 
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közszolgáltatási szerződést köt 2017. március 1- 2020. február 29. közötti 

időtartamra. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Játékszín Nonprofit Kft. részére a 

közszolgáltatási szerződés hatálya alatt évi 5.000.000,- forint összegű támogatást 

biztosít előadó-művészeti törvény szerinti színházi szolgáltatás Vecsési 

játszóhelyeken történő teljesítésére. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. évben 5 millió 

forint összeget, 2018-2019 években 5.000.000,- forint/év összeget biztosít a Bálint 

Ágnes Kulturális Központ költségvetésében a határozat 1-2. pontjában foglalt 

feladatok teljesítésére. 

 

Határidő: azonnal, 

fedezet biztosítása: az önkormányzat 2017-2018-2019 évi költségvetési 

rendelet-tervezete,  

intézményvezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül,  

szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) önkormányzati 

rendelete megalkotására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A bizottsági üléseken 

jelen volt a könyvvizsgáló úr, illetve kolléganője, ahol elmondták, hogy a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolják. 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 rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

2/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 
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(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

polgármester 

Meghívott: Csabai-Szabó Szakértő Kft. 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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. 

 

Tóth Judit képviselő: 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: a könyvvizsgáló is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A 

költségvetés tervezésénél a szokásos alapelveket vettük figyelembe. Elsőrendű a biztonságos 

működés fenntartása összes intézményünk tekintetében és a városüzemeltetés. A jogszabályi 

változások következtében kikerült 3 intézmény a fenntartásunkból, a Zeneiskola, az Andrássy 

és a Halmi iskola. Az intézmények működési költségét költségvetésünkből elvonták, ez a 

szolidaritási adóval 160 millió forintot tesz ki. Az iskolák fenntartása nekünk 80 millió 

forintunkba került, tehát ez a duplája, ami azért is van, mert magas az elvárt adónk. A 

pályázatok önrészét és az áthúzódó beruházások költségét beterveztük a költségvetésbe. Ezen 

felül van egy tartalék, ami a felhalmozási kiadásokat illeti. A civil szervezetek támogatását a 

2016-os szintre állítottuk be, ezt a zárszámadásnál szoktuk pótolni. Az idén végre 

lehetőségünk volt arra is, hogy rendezzük a béreket köztisztviselőinknél és az önkormányzati 

cégeinknél.  

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

35/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a következő három - 2018., 2019. és 2020. – évre várható összegét a jelen határozat 

mellékletét képező táblázatban meghatározottak szerint jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

3/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről. 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére 

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: javaslom, hogy ötödik célként vegyük fel az ingatlanvásárlást, 

úgy hogy a határozati javaslatban szereplő Utánpótlás Centrum építése soron lévő 250 millió 

forintból 100 millió forintot tegyünk a javasolt célra. Szavazásra teszem fel a módosított 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

36/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

felsorolt, kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges fejlesztéseket 

kereskedelmi banki hitel felvételével kívánja megvalósítani, mivel az Önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletében a várható 

bevételek ezekre a beruházásokra nem nyújtanak fedezetet: 

 

Fejlesztési cél:     Kötelező önkormányzati feladat 

1. Elkerülő út építése a 0181 hrsz-ú   Mötv. 13. § (1) bek. 2. pontja: helyi 
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önkormányzati tulajdonú út (Almáskert út)  közutak és tartozékainak 

és a 4602 jelű állami tulajdonban lévő   kialakítása és fenntartása 

országos közút között 

Hitel összege: 500 millió forint 

 

2. Utánpótlás Centrum építése a Dózsa György Mötv. 13. § (1) bek. 15. pontja:  

út 37. szám alatti önkormányzati tulajdonú sport- Sport, ifjúsági ügyek 

pályán 

(TAO támogatáson felüli önrész biztosítása) 

Hitel összege: 150 millió forint 

 

3. Kerékpárút építése Vecsés-Gyál és Vecsés- Mötv. 13. § (1) bek. 2 pontja: helyi  

Budapest között      közutak és tartozékainak  

Hitel összege: 130 millió forint   kialakítása és fenntartása 

 

4. Alapellátási Központ és Mentőállomás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pontja:  

építése       egészségügyi alapellátás 

Hitel összege: 120 millió forint 

 

5. Ingatlanvásárlás     Mötv. 13. § (1) bek. 1. pontja: 

Hitel összege: 100 millió forint településfejlesztés, 

településrendezés 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 2017. március 16. napjáig a határozat 1. 

pontjában foglalt döntés alapján szolgáltasson adatot az Önkormányzat tárgyévben 

várható, adósságot keletkeztető ügyleteiről a Magyar Államkincstárnak. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előzetesen támogathatónak 

tartott ügyletek ismeretében gondoskodjon ajánlatok bekéréséről pénzintézetektől 

kereskedelmi hitel felvételére vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal, 

adatszolgáltatásra: 2017. március 16. 

ajánlatkérésre: 2017. május 31.  

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. Szervezeti Működési 

Szabályzatának a módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető igazgató 

 

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

 

37/2017. (II.28.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Non-profit Kft. határozat mellékletét képező, módosított, egységes 

szerkezetű Szervezeti Működési Szabályzatát és ezzel egyidejűleg a 139/2010. 

(VI.22.) határozatát visszavonja. 

2. A Képviselő-testület a felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Vecsés 

Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. ügyvezetőjét. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Harazin István ügyvezető igazgató 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Volt egy elírás az 

előterjesztésben, ez javításra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 

bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és az apró javítással 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. 

 

 

38/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Sárosi István elnök-vezérigazgató 
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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 a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

39/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázaton történő 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. 

 

Tóth Judit képviselő: nevetséges, hogy ha valamit kötelezővé tesznek, akkor még elvárják, 

hogy pályázatot adjunk be arról, hogy szeretnénk ebben részt venni. Mondják azt, hogy 

kötelező és kész, ez így fából vaskarika. 

 

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

 

 

40/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 

támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására 2017. március 14. 

 



16 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 nem szavazat) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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. 

 

 

41/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - úgy dönt, 

hogy a polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságának ütemezését a határozat 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős : Szlahó Csaba polgármester 

a nyilvántartás vezetéséért: Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés 0150/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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42/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2), (3) 

bekezdése alapján a vecsési 0150/13 hrsz-ú külterületi ingatlant belterületbe vonja.  

 

2. A belterületbe csatolással kapcsolatos költségek Dr. Galambos Zsolt és Földvári 

Tibor tulajdonosokat terhelik.  

 

Határidő: azonnal, 

a tulajdonos és a beruházó értesítésére: a döntést követő 15 napon 

belül  

  

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás 

Programja keretében kiírt 2017. évi pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy támogatandó 

témát terjeszt elfogadásra a Képviselő-testület elé. Ez a négy téma a Lóti-futi, a 

Mesefesztivál, a Káposztafesztivál és a játszótéri eszközök cseréje. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, az Oktatási Bizottsági ülésen elfogadott négy témán kívül még javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek az Erkel Ferenc utcai védett vadgesztenye fasor 

rehabilitációját és jégpálya vásárlását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést, mind a hat témát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy 

döntsön a beadandó témában. 

 

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a hat javaslattal az 

előterjesztést, illetve született egy újabb témajavaslat, pályaorientációs képzés az Ipartestület 

szervezésében és segítségével a fiatalok pályaválasztásának segítése céljából. 

 

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést, négy 

témát javasolt a Mesefesztivált, a Káposztafesztet, jégpályavásárlást és játszótéri eszközök 

vásárlását. 

 

Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy rendezvények közül csak egy témát válasszunk, 

ez pedig a Káposztafeszt legyen 2 millió forint pályázati összeggel, a másik téma pedig a 
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védett fasor rehabilitációja legyen 1 millió forint pályázati összeggel. Kérdezem, hogy kinek 

van más javaslata? 

 

Oláh László képviselő: a pályaorientációs képzést javaslom elfogadásra, mivel ez maradandó 

értékeket képviselne. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Oláh László képviselő úr témajavaslatának 

elfogadását. 

 

 

43/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HungaroControl Zrt. 

Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében a 2017. évre kiírt pályázati 

felhívásra Oláh László képviselő témajavaslatát, a pályaorientációs képzés támogatására 

vonatkozóan nem fogadta el.  

 

 

(1 igen szavazat, 6 nem szavazat 2 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a javaslatom elfogadását a Káposztafeszt 

megrendezése témában. 

 

 

44/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében 

a 2017. évre kiírt pályázati felhívásra az alábbi témában: 

 

Káposztafeszt megrendezése 2 millió forint pályázati összeggel. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2017. március 31-ig 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását az Erkel Ferenc 

utcai védett gesztenyefasor rehabilitációja témában. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

45/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében 

a 2017. évre kiírt pályázati felhívásra az alábbi témában: 

 

Erkel Ferenc utcai védett gesztenyefasor rehabilitációja 

1 millió forint pályázati összeggel. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2017. március 31-ig 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Beszámoló a SZIGÜ-INRI Kft. tevékenységéről a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Dr. Gerencsér Balázs ügyvezető igazgató 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális 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. 

 

Oláh László képviselő: Szociális Bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy megint történtek 

lopások. Biztonságosabbá kellene tenni a temetőben való tartózkodást.  

 

Saska Istvánné képviselő: a hátsó bejáratnál a viacoloros úton közlekednek a sírkővesek 

autóval, ezáltal sok helyen megsüllyedt, eltört a viacolor. Kérdésem, hogy lehetne-e nekik 

jelezni, hogy csinálják meg? 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem az ügyvezető urat, válaszoljon a felmerült kérdésekre. 

 

dr. Gerencsér Balázs ügyvezető: nehéz válaszolni, hiszen nem a cég tevékenységének 

köszönhető sem az eltulajdonítás, sem pedig az út tönkretétele. Szóba jöhet bármi, akár 

kamerarendszer kiépítése is, ami olyan magas költség, amit nem tudom, hogy ki fog tudni 

felvállalni és szabad-e. Amit mi tudunk, azt megtesszük, a temető nincs őrizetlenül. Az utat 

meg fogjuk nézni, azt nem olyan régen csináltattuk. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a felmerült probléma megoldása részben üzemeltetői, de 

leginkább a tulajdonos dolga. Nem gondolom, hogy ez a beszámolóhoz köthető, de köszönjük 
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az észrevételt. Köszönjük a cég egész éves munkáját. Szavazásra teszem fel a beszámoló 

elfogadását. 

 

 

 

 

 

46/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

17. napirendi pont: 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Utcai 

Gondozó Szolgálat – Pilis 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

47/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetének fenntartásában működő Utcai Gondozó Szolgálat – Pilis 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsési Települési Értéktár Bizottság 2016. II. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Vadászi Istvánné elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek. 
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Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Vadászi Istvánné elnök asszonyt, szeretné a 

beszámolót kiegészíteni? 

 

Vadászi Istvánné elnök: köszönöm szépen, nem szeretném kiegészíteni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

48/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Települési Értéktár 

Bizottság 2016. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi munkájáról  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pereginé Vodila Terézia Intézményvezető 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagyon alapos és mindenre kiterjedő 

beszámoló. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem az intézményvezető asszonyt, szeretné kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Pereginé Vodila Terézia intézményvezető: szakmailag az intézmény nagyon sok segítséget 

kap a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól, jegyző asszonytól, aljegyző asszonytól, akivel napi 

kapcsolatban vagyunk. Pénzügyileg, ha bármilyen gondunk és nehézségünk akad, akkor a 

Szociális Bizottsághoz bátran tudunk fordulni, mindenben igyekszik támogatni az intézményt, 

ahogy teszi azt a Képviselő-testület is. Óriási segítségek ezek intézményünk működésében, 

amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen az intézmény éves munkáját. Szavazásra 

teszem fel beszámoló elfogadását. 

 

 

49/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

20. napirendi pont: 

Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Tárnokiné Törő Krisztina Intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szintén alapos és mindenre kiterjedő 

beszámoló. 

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem intézményvezető asszonyt, szeretné kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető: csatlakoznék az előttem szólóhoz, mi is 

köszönjük a támogatást és a sok segítséget mind a hivatalnak, mind pedig a Képviselő-

testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen az egész éves munkát. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

50/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Nagy Eszter Intézményvezető 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szlahó Csaba polgármester: kérdezem intézményvezető asszonyt, szeretné kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Nagy Eszter intézményvezető: köszönöm szépen, nem kívánom kiegészíteni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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51/2017. (II.28.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Bölcsőde 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat a 2017. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Tóth Judit képviselő: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

52/2017. (II.28.) határozat 

 

 

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

határozat mellékletét képező Városi Rendezvénynaptárt. 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal 

szervezésében megvalósuló 2017. évi városi rendezvények költségeit az 

önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében biztosította. 

 

Határidő: azonnal, 

a rendezvények megvalósítására: az ütemterv szerint. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

23. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselőket, akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Oláh László képviselő: két problémára szeretném felhívni a Képviselők figyelmét. A Lőrinci 

utca - Széchenyi utca kereszteződésétől Budapest felé a sorompóig nagyon sokan 

közlekednek gyalog. Nincs járda egyáltalán. A másik probléma, hogy úgy látom szokássá vált 

Vecsésen a járdák helyett az úttestet használni gyalogos forgalomra. Az egyik ilyen utca a 
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Kikindai utca egészen a Lőrinci utcáig, mivel itt a járda elég rossz állapotban van. A járda-

felújítási tervben sort lehetne keríteni ennek a szakasznak is a megépítésére. 

 

Szlahó Csaba polgármester: képviselő úr első felvetésére válaszolva, a fővárosból kifelé 

sincsen járda, ami valóban probléma, de úgy gondolom, vannak fontosabb járdák is Vecsésen 

a lakosság szempontjából. 

 

Saska Istvánné képviselő: valamit tenni kellene annak érdekében, hogy ha valahol csőtörés 

van és burkolatot bontanak, akkor ne legyen sokáig úgy hagyva. Apaffy utca 40-42. szám 

előtt és feljebb két házzal is lassan egy éve fel van bontva az út. 

 

Tóth Judit képviselő: a Kertekaljai vasútállomáson megszűnt a jegypénztár, tudom, hogy az 

önkormányzatnak ehhez sok köze nincs, de az automaták szinte folyamatosan rosszak. Sok a 

lakossági panasz. Kérésem, hogy jelezze az Önkormányzat a MÁV felé ezt a problémát. 

 

 

24. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 

 

Tábori Ferenc alpolgármester: február 25-én volt a kommunizmus áldozatainak a napja, 

kérem, 1 perces néma felállással emlékezzünk meg mi is az áldozatokról. Köszönöm 

Szalontai Jánosnak ez alkalomból megjelent Gulág, a szovjet paradicsom című könyvét. 

Március 4-én, szombaton lesz a Vecsési Borverseny a Grassalkovich iskola aulájában 16 

órakor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

 

Szlahó Csaba polgármester: március 15-én várunk mindenkit a Petőfi téren a 10 órakor 

tartandó ünnepségre. 

 

25. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: haladunk a munkaterv szerint. Soron következő bizottsági 

üléseket március 22-én, szerdán, a Képviselő-testületi ülést pedig március 23-án, csütörtökön 

tartjuk. 

 

Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


